
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50 
tel. 058 3003947; Fax. 058 3023962 

e-mail: wiw@gdansk.wiw.gov.pl 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Rodzaj zamówienia – roboty budowlane 
Data ogłoszenia –  15-09-2011r.   
Nr sprawy: WIW-agz.272.18.2011 
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  nr 291246 - 2011 z dn. 15.09.2011r. 
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku 

Nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktu 
Punkt kontaktowy: Wojewódzki Inspektorat 
Weterynarii w Gdańsku 
 
Osoba do kontaktów: 
a) w sprawach proceduralnych i merytorycznych 
-   Dominika Osmólska/ Janusz Kłopotowski 
 

 
 
 
 
Tel.: +48 58 3023252 w.147  
 
Fax. +48 58 3023962 
 

Adres:  ul. Na stoku 50, 80-958 Gdańsk 

Województwo pomorskie 

Miejscowość Gdańsk 

Adres internetowy (URL) www.gdansk.wiw.gov.pl 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie prac remontowych w obiektach Wojewódzkiego Inspektoratu 
Weterynarii w  Gdańsku polegających na dociepleniu dachów i ścian elewacji oraz wymianie nawierzchni 
przejazdów i placów postojowych 
 
Określenie przedmiotu zamówienia:  

Część I - Docieplenie dachów i ścian elewacji budynku Internat oraz Lecznicy w Gdańsku  przy ul. Kartuskiej 249 
wraz z remontem komina 
Część II – Wymiana istniejących nawierzchni przejazdów i placów postojowych – na terenie Wojewódzkiego 
Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku  przy ul. Kartuskiej 249 
Nie przewiduje się możliwości udzielenia zamówień uzupełniających i dodatkowych  

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45233200-1 – Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45332300-6 -  Roboty instalacyjne kanalizacyjne  
45111000-8 -  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne  
45320000-6 – Roboty izolacyjne  
45321000-3 -  Izolacja cieplna 
Dopuszcza się możliwość złożenia oferty częściowej 
Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej 
 
Czas trwania zamówienia:  Zakończenie: 30.11.2011. 
Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % 
pracowników stanowią osoby niepełnosprawne 
 
 

mailto:wiw@gdansk.wiw.gov.pl


 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA  
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA 
SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU                                    
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 oświadczenie o spełnianiu wymagań udziału w postępowaniu zg. z art. 22 ust. 1 ustawy PZP 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania 
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 
24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 
że: nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

 przynajmniej jedna osoba pełniąca funkcję kierownika budowy, posiadająca aktualne uprawnienia                        
do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 

 Dla części I -  przynajmniej jedna robota polegającą na wymianie pokrycia dachowego wraz z ociepleniem 
powierzchni dachowej o wymiarach nie mniejszych niż 800 m²  oraz  przynajmniej jedna robota polegająca 
na ociepleniu ścian o powierzchni nie mniejszej niż 300m².  

       Dla części II – przynajmniej jedna robota polegająca na budowie, przebudowie, remoncie dróg                            
lub nawierzchni dróg o powierzchni nie mniejszej niż 2500m² 

 

INFORMACJE O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE PRZEZ WYKONAWCĘ WYMAGAŃ 
SIWZ:  

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informację  o podstawie do dysponowania tymi osobami  

 dokument lub oświadczenie potwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju i wartości robót 
budowlanych, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

SEKCJA IV: PROCEDURA 
Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
Nie przewidziano możliwości przeprowadzenia aukcji elektronicznej 
 
Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru wykonawcy:  
1.   Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany terminu realizacji umowy                 

na czas nie dłuższy niż do 9 grudnia 2011r. w przypadku, gdy zmiany te będę skutkowały: obniżeniem 
kosztów wykonania robót, wydłużeniem terminu gwarancji, podwyższeniem parametrów 
ekologicznych/technicznych zastosowanych technologii, zwiększeniem wartości dostaw niezbędnych do 
wykonania zamówienia, podniesieniem bezpieczeństwa, usprawnieniem w trakcie użytkowania obiektu lub 
nastąpią w sytuacjach gdy: 

1)  niezbędne będzie wykonanie prac nieprzewidzianych albo przewidzianych ale w innej technologii, które 

wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia,  

2)  zostaną stwierdzone błędy projektowe w wyniku których niezbędny będzie dodatkowy czas na wykonanie 

zamówienia lub/i zmiana technologii lub sposobu wykonania zamówienia,  

3) nastąpią zdarzenia losowe mające charakter siły wyższej  

4) zostaną zlecone roboty zamienne, które wymagają dodatkowego czasu na wykonanie zamówienia, 

5)  gdy zmiany są korzystne dla zamawiającego. 

6)    przedłużenie terminu wykonania umowy wynika z winy lub na wniosek Zamawiającego 



Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.gdansk.wiw.gov.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: Wojewódzki 
Inspektorat Weterynarii 80-958 Gdańsk, ul. Na Stoku 50. 
Termin składania ofert: 30.09.2011 godzina 10:00,  
Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego - sekretariat IV p. pok. 410. 
Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 
Termin otwarcia ofert: 30.09.2011 godzina 10:10  

 


