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Krapkowice: Efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali 
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Numer ogłoszenia: 110034 - 2013; data zamieszczenia: 19.03.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. 

opolskie, tel. 077 4466800, faks 077 4466888. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Efektywne wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii do ogrzewania hali widowiskowo-sportowej w Krapkowicach.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie w trybie -zaprojektuj i wybuduj- robót 

budowlanych w obiekcie hali widowiskowo - sportowej w Krapkowicach - Otmęcie, w tym 

m.in. instalacji solarnej, mającej na celu wytworzenie ciepłej wody użytkowej dla 

użytkowników sali gimnastycznej oraz instalacji pomp ciepła do odzysku ciepła z ziemi w 

celu ogrzania pomieszczeń hali sportowej oraz zaplecza. W ramach przedmiotu zamówienia 

będą wykonane roboty związane z odnawialnymi źródłami energii (OZE) oraz roboty 

termomodernizacyjne i instalacyjne, zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego Programem 

Funkcjonalno-Użytkowym, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ Realizacja przedmiotu 

zamówienia musi doprowadzić do spełnienia zakładanych w Studium Wykonalności 

(załącznik nr 10 do SIWZ) planowanych wskaźników produktu i rezultatu oraz innych 

warunków wynikających z tego dokumentu. Wymaga się m.in. osiągnięcia następujących 

wskaźników rezultatu: 1. uzyskanie mocy zainstalowanej energii odnawialnej słonecznej- 

38,5 kW, co pozwoli uzyskać 24 MWh/rok energii cieplnej, 2. uzyskanie mocy pozyskanej z 

energii geotermalnej 156 kW, co pozwoli uzyskać 364,8 MWh/rok energii cieplnej. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dziale I SIWZ.. 

http://www.bip.krapkowice.pl/


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 45.33.00.00-9, 09.33.11.00-9, 

44.62.21.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

30.06.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 50 

000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może 

być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu , -poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - 

gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, ze zmianami) . 4. Wadium wnoszone 

w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta i Gminy 

w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 0000 

7777 0002. 5. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem 

terminu na składanie ofert w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w 

Krapkowicach przy ul. 3-go Maja 17, parter, pokój nr 14. 6. W przypadku wniesienia wadium 

w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, by wadium znalazło się na rachunku 

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, który nie wniesie w 

wymaganym terminie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Wykonawca, którego 

oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w 

okolicznościach przewidzianych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończył co najmniej jedną robotę w formule -zaprojektuj-wybuduj- 

polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej oraz budowie lub 

remoncie lub modernizacji obiektu kubaturowego o kubaturze nie mniejszej 

niż 14 000 m3, obejmującej branżę instalacyjną, budowlaną, konstrukcyjną, 

elektryczną o zakresie projektowanych i wykonanych robót obejmujących: 

dostawę i montaż kompletnych kolektorów słonecznych, zakup i montaż 

kotłowni dla pomp ciepła oraz wykonanie prac ogólnobudowlanych, o 

wartości łącznej -dokumentacji projektowej i wykonanych robót budowlanych- 

nie mniejszej niż 3 mln. zł. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla dokumentacji projektowo - kosztorysowej: Wykonawca musi dysponować 

przynajmniej po jednym projektancie z niżej wymienionych branż, 

posiadającym uprawnienia bez żadnych ograniczeń w specjalnościach: 

architektonicznej, konstrukcyjno - budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń cieplnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, posiadającymi co najmniej 5-

cio letnie doświadczenie zawodowe w projektowaniu; Dla wykonania robót 

budowlanych: wykonawca musi dysponować przynajmniej po jednej osobie, 

która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej 

bez żadnych ograniczeń oraz co najmniej 5 - letnie doświadczenie w pełnieniu 

funkcji kierownika budowy; osobie posiadającej uprawnienia bez żadnych 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych i kanalizacyjnych oraz instalacji w 

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w 

wysokości nie mniejszej niż 400 tys. zł. lub polegać na zasobach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 

stosunków. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 



III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

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 informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

które w wystarczający sposób potwierdzą opisany warunek.; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: - 

gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, - terminów realizacji poszczególnych elementów 

robót wykazanych w harmonogramie rzeczowo - finansowo - terminowym (załącznik nr 7 do 

SIWZ) w ramach realizacji zamówienia, w przypadku, gdy jest uzasadnione usprawnieniem 

procesu budowlanego, warunkami bezpieczeństwa lub decyzją zamawiającego o dokonaniu 

zmian w sposobie wykonania zadania, poza zmianą terminu przekazania obiektu do 

użytkowania. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21, pokój 16C. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 03.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 

21, pokój 16. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, w ramach osi 

priorytetowej 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, kategoria interwencji 42 

Energia odnawialna: hydroelektryczna, geotermiczna i pozostałe.. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 
 


