
Rybnik: Przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego wraz z pomieszczeniem dla instruktora  
w budynku Warsztatów Technicznych położonym w Rybniku przy ul. Kościuszki 5 - etap I 

Numer ogłoszenia: 368114 - 2011; data zamieszczenia: 07.11.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej - Centrum Kształcenia Ustawicznego 
oraz Praktycznego , ul. Św. Józefa 30, 44-217 Rybnik, woj. śląskie, tel. 32 4222433, faks 32 4229178. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rcez.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego wraz z pomieszczeniem dla instruktora w budynku 
Warsztatów Technicznych położonym w Rybniku przy ul. Kościuszki 5 - etap I. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiotem Zamówienia jest przebudowa zespołu sanitarno-szatniowego wraz z pomieszczeniem 
dla instruktora w budynku Warsztatów Technicznych położonym w Rybniku przy ul. Kościuszki 5 - 
etap I.  

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:  

a) roboty budowlane: 
-  demontaż stolarki drzwiowej, 
-  demontaż krat drzwiowych, 
-  skucie tynków na ścianach w koniecznym zakresie, 
-  rozebranie posadzek z płytek, 
-  zerwanie posadzki cementowej i skucie podwyższonej posadzki grub. 24cm  

w magazynie, 
-  wykonanie nowych otworów drzwiowych i założenie nadproży, 
-  poszerzenie istniejącego otworu drzwi wejściowych do zespołu, 
-  wykonanie fundamentu pod nowe ściany, 
-  murowanie nowych ścian (grub. 24cm z bloczków bet. komórkowego i 12cm z cegły) na pełną 

wysokość pomieszczeń i zamurowanie fragmentów istniejących otworów drzwiowych bloczkami 
betonu komórkowego grub. 24cm; ścianki działowe z cegły grub. 12cm zbroić co drugą spoinę 
prętem ø4,5 – st3s, 

-  murowanie ścianek natrysków z cegły pełnej grub. 6,5cm, 
-  montaż ościeżnic stalowych i skrzydła drzwiowego, 
- wykonanie wysokoelastycznych izolacji przeciwwilgociowych powierzchni poziomych  

oraz pionowych w przepompowni przez uszczelnienie masą, 

-  wykonanie samopoziomującego podkładu podłogowego na warstwie oddzielającej  
gr. 30 mm, 

-  gruntowanie podłoży pod płytki preparatami, 
-  przyklejenie płytek gresowych antypoślizgowych w przepompowni na odpowiedniej zaprawie 

klejowej i wykonanie fug, 



-  wykonanie ścian płytkami ceramicznymi do wysokości 30cm nad posadzką  
w przepompowni, 

- malowanie ścian farbą akrylową (po uprzednim szpachlowaniu tynków) powyżej granicy 
płytkowania 

b) instalacja wod.-kan.: 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur polipropylenowych PPR PN10 iPN20 łączonych przez 
zgrzewanie. Instalacje wody ciepłej wykonać z rur z wkładką aluminiową odpornych na temp. +70oC. 
Rury prowadzić równolegle do siebie i układać w posadzce w izolacji termicznej i zalać betonem lub  
w bruzdach ścian (do natrysków). Rury izolować otulinami z pianki PE gr. 6 mm, np. Thermaflex. 
Podejścia do umywalek zakończyć zaworami DN15, zaś podejścia do baterii stojących wykonać za 
pomocą wężyków elastycznych. Ciepła woda przygotowywana będzie lokalnie w podgrzewaczu 
pojemnościowym elektrycznym OW-160 – lokalizacja na rzucie. Umywalki wyposażyć w baterie 
stojące zaś natryski w baterie ścienne ze stałą wylewką 

Ścieki sanitarne odprowadzone będą do istniejącej kanalizacji sanitarnej. Ze względu na brak 
możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków zaprojektowano mini przepompownię 
podposadzkową. 
Kanalizację sanitarną wykonać z rur PVC kielichowych łączonych na uszczelki gumowe. Średnice  
i spadki podano na rzucie. Rury układać na podsypce piaskowej gr. 15cm  
i obsypać piaskiem gr. 15cm. Pion główny z przepompowni wyprowadzić ponad dach  
i zakończyć rurą wywiewną, zaś podejścia do umywalek i WC zakończyć zaworami 
powietrznowodnymi. 

c) instalacja elektryczna: 
-  wymiana zasilania TB - hala sztolnia, 
-  wymiana zasilania zestawu gn.wty., 
-  wymiana istniejącej tablicy TB - hala sztolnia, 
-  instalacja oświetlenia ogólnego, 
-  instalacja gniazd wtyczkowych, 
-  zasilanie centrali wentylacyjnej i pompy ścieków. 

Szczegółowy zakres robót jest określony w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarach robót.  

Prace nieujęte w przedmiarach robót, a wynikające z dokumentacji projektowej zostaną objęte 
odrębnym postępowaniem. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  

45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.40.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 27.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



− Wykonawca wykonał w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, to w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające 
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o wartości brutto co najmniej równej 50% 
wartości Zamówienia każda. W przypadku inwestycji, których wartość została 
wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty 
na PLN przy zastosowaniu kursów walutowych stosowanych do rozliczania tej 
inwestycji w PLN albo po przeliczeniu średnim kursem NBP na dzień zakończenia 
inwestycji (w przypadku inwestycji rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż 
PLN). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

− Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do badań 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pętli zwarcia posiadającą świadectwo 
kwalifikacyjne E i D w zakresie kontrolno-pomiarowym lub osobą, która posiada 
uprawnienia do badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pętli zwarcia 
posiadającą świadectwo kwalifikacyjne E w zakresie kontrolno-pomiarowym i osobą, 
która posiada uprawnienia do badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pętli 
zwarcia posiadającą świadectwo kwalifikacyjne D w zakresie kontrolno-pomiarowym. 
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności: - instalacyjnej w zakresie instalacji 
sanitarnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych, - konstrukcyjno-budowlanej, będącą członkiem Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadającą aktualne ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających 
uprawnienia wydane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od 
Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy 
Prawo budowlane. 

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 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 

• 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, 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  
w postępowaniu na potencjał 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 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile 
prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.  

2. Kosztorys ofertowy. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.edukacja.rybnik.eu/rcez/ 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
44-217 Rybnik ul. Św. Józefa 30, sekretariat 9B. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
22.11.2011 godzina 09:00, miejsce: 44-217 Rybnik ul. Św. Józefa 30, sekretariat 9B. 

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

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 
 


