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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.msm.mielec.pl/przetargi.php 

Mielec: REWITALIZACJA OSIEDLA LOTNIKÓW III etap-montaż 

monitoringu na detptaku wzdłuż ul. lańskiego w Mielcu 

Numer ogłoszenia: 105174- 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY 

l. 1) NAZWA l ADRES: Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa , ul. Leopolda Staffa 4A, 39-300 Mielec, woj. 

podkarpackie, tel. 17 583 77 01 , faks 17 583 77 02. 

Adres strony internetowej zamawiającego: msm@ptc.pl 

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółdzielnia mieszkaniowa. 

SEKCJA 11: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REWITALIZACJA OSIEDLA LOTNIKÓW III 

etap-montaż monitoringu na detptaku wzdłuż ul. Tańskiego w Mielcu. 

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 

wykonanie instalacji zasilania i sieciowej, montaż zestawów transmisji radiowej i rejestracji obrazu video, 

montaż kamer obrotowych, podłączenie i montaż zasilaczy oraz uruchomienie i oprogramowanie. 

Szczegółowy zakres i ilość robót określa: Projekt budowlany pn.Budowa przyłączy do masztów kamer 

CCTV zlokalizowanych w Mielcu przy ul. Pisarka i Al. Ducha św. i Projekt wykonawczy instalacji 

elektrycznych i okablowania sieci komputerowych- Załączn ik do SIWZ Nr 8 oraz przedmiar robót -załącznik 

Nr.9,Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych oraz Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne- załącznik nr. 10. 

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

11.1.5) Wspólny ~łownik Zamówień (CPV): 45.31 .1 0.00-0, 45.31.11 .00-1, 45.31.43.20-0, 45.23.32.22-1 . 

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
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11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie : 31 .07.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM l TECHNICZNYM 

111.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść przed upływem terminu składania 

ofert wadium w wysokości 1.500 zł l słownie: jeden tysiąc pięćset złotych/ 

111.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

111.3) 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 

Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

111.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu .Wykonawca 

zobligowany jest wykazać , że w okresie pięciu lat przed upływem składania ofert( a jeśli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie) wykonał należycie co najmniej dwa 

systemy monitoringu wizyjnego o wartości min. 50.000 zł słownie-pięćdziesiat tysięcy każda 

brutto. 

111.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca składa oświadczenie o spełn ieniu warunków udziału w postępowaniu. 

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca składa oświadczenie o spełn ieniu warunków udziału w postępowaniu.Wykonawca 

zobligowany jest wykazać, ze najpóźniej w chwili rozpoczecia realizacji zamówienia będzie 

dysponował- co najmniej jedną osobą posiadajacą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji, urzadzeń elektrycznych lub inne 

równoważne uprawnienia , wydane na podstawie wcześn iej obowiązujących przepisów lub na 

terenie innego kraju, jeżeli zgodnie z prawem polskim uprawniają one do kierowania robotami w 

zakresie w/w specjalności budowlanej- będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadajacą 

kwalifikacje w zakresie dozoru i eksploatacji urządzeń, instalacji przesyłajacychi zużywających 

energię elektryczną dla urzadzeń , instalacji i sieci o napięciu znamionowym do 1 kV uprawniajaca 
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do wykonywania prac i pomiarów do 1 kV lub równoważne. 

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
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111.4) 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 

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia , 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, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 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 dla 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 , w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

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

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmi.otem zamówienia 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej , dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 
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podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków 

finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 

111.4.2) 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, 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 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacan iem 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 ubezpieczenie 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 n iż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

111.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

• nie o~arto 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 
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albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożen ie 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 

111.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego , że dostarczane 

produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym 

• zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań 

wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania 

jakości opartych na odpowiednich normach europejskich 

111.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4) albo w pkt 111.5) 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy, a pełnomocnictwo l upoważnienie/ do 

pełnienia tekiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie 

upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców. 

111.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJAIV: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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA Uty!OWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
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Zamawiajacy może wyrazić zgodę na zmiane umowy w skutek: 1) zmiany przepisów ustawy o podatku od 

towarów i usług w zakresie wysokości stawki podatku VAT, 2) zmiany terminu realizacji umowy, w tym: a) 

w skutek okolicznosci, których nie można było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności, b) z 

przyczyn zależnych od zamawiającego, c) z powodu działania siły wyższej, d) z powodu złych warunków 

atmosferycznych, uniemożliwiajacych prowadzenie prac, 3) wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z 

zasadami wiedzy technicznej i obowiazującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu 

umowy określonego w paragrafie 1 ust.2 umowy, 4)zmiany materiałów przedstawionych w ofercie 

Wykonawcy pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiajacego, 5) zmiany Kierownika 

budowy oraz pozostałych osób przedstawionych w paragrafie 14 i paragrafie 5 umowy, 6) zmiany 

podwykonacy, jeżeli realizuje powierzone mu roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i 

przepisami. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.msm.mielec.pllprzetargi.php 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Mielecka Spółdzielnia 

Mieszkaniowa w Mielcu, 39"-300 Mielec ul. Staffa 4a. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.04.2013 

godzina 08:45, miejsce: Mielecka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Mielcu, 39-300 Mielec ul. Staffa 4a

sekretariat.. 

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 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 

2007-2013 oraz budżetu Państwa .. 

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 
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