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Katowice: Roboty budowlane. Dostosowanie budynku Pr okuratury 

Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach przy ul. P ocztowej 8 do 
aktualnie obowi ązujących norm i przepisów - III etap  

Numer ogłoszenia: 260388 - 2013; data zamieszczenia : 04.07.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Prokuratura Okręgowa w Katowicach , ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice, woj. 

śląskie, tel. 032 2510241(8) w. 225, faks 032 2510241(8) w. 249. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Roboty budowlane. Dostosowanie budynku 

Prokuratury Rejonowej Katowice - Północ w Katowicach przy ul. Pocztowej 8 do aktualnie obowiązujących 

norm i przepisów - III etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia 

obejmuje: -remont klatki schodowej oraz korytarzy IV i V piętra (wymiana posadzek, cokołów, wymiana 

tynków wraz z malowaniem, wykonanie tynków mozaikowych, montaż sufitów podwieszonych, montaż 

drzwi i wyłazów, wymiana drzwi zewnętrznych, demontaż i montaż ścianek działowych, renowacja drzwi 

windy), -remont pomieszczeń biurowych (naprawa tynków wraz z malowaniem, wymiana wykładzin z 

tworzyw sztucznych), -sanitariaty (montaż wyposażenia), -roboty budowlane związane z montażem 

instalacji wewnętrznych (wykucia otworów, montaż nadproży, wykonanie przesklepień, zamurowania 

przebić w ścianach), -wewnętrzna instalacja elektryczna (wymiana okablowania, opraw oświetleniowych, 

elementów instalacji ee wraz z robotami uzupełniającymi oraz niezbędnymi badaniami i pomiarami), -

instalacja wentylacji (montaż przewodów wentylacyjnych wraz z elementami wyposażenia), -wewnętrzna 

instalacja ppoż. (demontaż istniejącej i montaż nowej instalacji wraz z elementami wyposażenia oraz 

niezbędnymi badaniami i próbami), -wewnętrzna instalacja niskoprądowa sygnalizacji pożaru i oddymiania 
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(montaż instalacji wraz z elementami wyposażenia), -wewnętrzna instalacja niskoprądowa systemu 

sygnalizacji włamania i napadu (montaż instalacji wraz z elementami wyposażenia). 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.30.00-6, 45.22.35.00-1, 45.31.51.00-9, 

45.31.60.00-5, 45.33.11.00-7, 45.33.22.00-5, 45.33.24.00-7, 45.34.30.00-3. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 3. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 

000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) w formie, o której mowa w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. 1.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania 

ofert. 2.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Prokuratura Okręgowa w Katowicach Nr rachunku: 38 1030 1508 0000 0008 0478 2001 z podaniem w 

tytule wpłaty numeru sprawy - SIWZ (VII G 2200/10/13).Na przelewie należy umieścić informację: wadium 

Dostosowanie budynku PR Katowice-Północ - III etap. Za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu 

środków pieniężnych na rachunek bankowy Zamawiającego. 3.Wadium wnoszone w formie poręczeń 

bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji ubezpieczeniowych, poręczeń 

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, z późn. zm.) należy 

złożyć w siedzibie Zamawiającego, na ręce pracownika, który będzie przyjmował oferty. 4.Wadium 

wnoszone w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancji bankowych, gwarancji 

ubezpieczeniowych, poręczeń 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 winno zawierać: a) 

wskazanie gwaranta lub poręczyciela (nazwa podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia), b) 

wskazanie beneficjenta, c) określenie terminu obowiązywania gwarancji lub poręczeń (musi obejmować 

okres związania z ofertą), d) określenie kwoty poręczenia lub gwarancji (musi być równa kwocie wadium), 

e) gwarancję wpłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na każde żądanie. 4.Wykonawca, 
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który nie zabezpieczy oferty wymaganą formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 

5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, lub unieważnieniu postępowania wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a Pzp. 6.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7.Zamawiający zatrzymuje wadium 

wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego 

stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 Pzp, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub pełnomocnictw 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Na podstawie złożonego oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków 

wymaganych od Wykonawców wg formuły spełnia - nie spełnia. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się doświadczeniem, przedstawi wykaz robót 

budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 

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 (Załącznik Nr 

4), Wykaz robót budowlanych przedstawiony przez Wykonawcę powinien obejmować pełny 

wykaz robót budowlanych, w tym te, które nie były wykonane należycie. Niewywiązywanie się ze 

swych dotychczasowych zobowiązań w stopniu, który podważa posiadanie poziomu kwalifikacji, 

kompetencji i rzetelności wymaganego dla należytego wywiązywania się z zobowiązań przy 

realizacji udzielanego zamówienia może stanowić kryterium weryfikacji zdolności Wykonawcy do 

wykonania zamówienia w zakresie wiedzy i doświadczenia. Poprzez kryterium efektywności, o 

której mowa w art. 22 ust. 5 zd. 2 ustawy Pzp, należy zatem rozumieć w szczególności ilość 
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przedsięwzięć, w których brał udział Wykonawca, w których osiągnął on zamierzone rezultaty w 

optymalnym, określonym czasie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg formuły 

spełnia - nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tego warunku Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców 

wg formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. -wymagane uprawnienia 

osób do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym przynależność 

do właściwej izby samorządu zawodowego, z potwierdzeniem obowiązkowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej, lub równoważne. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wg 

formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie złożonego oświadczenia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia poprzez: -posiadanie opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony z 

tytułu OC prowadzonej działalności gospodarczej oraz od innych ryzyk w tym szczególności od 

ryzyka budowlanego i ubezpieczenia mienia na kwotę nie mniejszą niż 800 000,- złotych. Opis 

sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający dokona oceny spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców na podstawie złożonych dokumentów wg formuły 

spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� 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 
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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;  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem 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: 

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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;  

� 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, 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 
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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;  

� zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo 

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 

ustawy - 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 dotycz ące przynale żności 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;  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą 

okre ślonym wymaganiom nale ży przedło żyć: 

� inne dokumenty  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

wypełni i podpisze formularz ofertowy (Załącznik Nr 1) -złoży oświadczenie o udzielonym terminie 

gwarancji nie krótszym niż 60 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru całości robót na cały przedmiot 

zamówienia, -przedstawi kosztorys ofertowy. Wykonawca winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie 

składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cena 1 roboczogodziny z 

narzutami, zestawienie materiałów, zestawienie sprzętu, itp. , -przedstawi formularz wskaźników 

cenotwórczych (Załącznik Nr 6), -przedstawi pełnomocnictwo - w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez notariusza) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie 

wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np. z odpisu z rejestru handlowego, zaświadczenia 
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o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), -przedstawi dowód wniesienia wadium. 

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

W związku z treścią art. 144 ust. 1 Pzp stanowiącym: Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający 

przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty . Warunki takiej zmiany to m.in. Nieterminowe 

przekazanie terenu budowy, ,Istotne braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach 

budowy, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia. Nie dotyczy rozwiązań uzupełniających, 

możliwych do wprowadzenia przez autorów opracowań projektowych w ramach nadzoru autorskiego, 

Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, Wyjątkowo niesprzyjające warunki 

fizyczne, Zawieszenie przez Zamawiającego wykonania robót, Wyjątkowo niepomyślne warunki 

klimatyczne, ,Epidemie Nieprzewidziane braki możliwości zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw, 

Jakiekolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez dające się przypisać 

Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego czy innemu Wykonawcy, zatrudnionemu przez 

Zamawiającego na terenie budowy, Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót 

budowlanych lub zmian technologii, Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, Zmiana producenta urządzeń lub wyposażenia, Zmiana wymiarów, położenia 

lub wysokości części robót, Rezygnacja z części robót, Zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót 

budowlanych, Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego, Zmiany podwykonawców, 

Zmiany terminów po zaistnieniu których to okoliczności, na pisemny wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy, może zostać podjęta decyzja w zakresie powyższych zmian. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.po.katowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Prokuratura Okręgowa 

w Katowicach, ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice piętro VII, pokój 724. Godziny urzędowania: od 
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poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.07.2013 

godzina 09:30, miejsce: Prokuratura Okręgowa w Katowicach, przy ul. Wita Stwosza 31 - BIURO 

PODAWCZE - na I kondygnacji budynku - siedziby Zamawiającego. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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