
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                       Miejski Zarz ąd Budynków 

25-004 Kielce 
ul. Paderewskiego 20 

tel./fax: (0-41) 344 66 47, 344 61 58, 344 21 39 
e-mail: biuro@mzb.kielce.pl 

www.mzb.kielce.pl. 
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony 

STRONA INTERNETOWA NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ:  www.przetargi.mzb.kielce.pl  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: 
„ Remont kominów i pokrycia dachu  w budynku mieszk alnym 

 przy ul. Grunwaldzkiej 41 w Kielcach.” 
 
Wspólny słownik zamówień (CPV): 
 
45 45 30 00 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne.  
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza zło Ŝenia ofert cz ęściowych  
 

Zamawiaj ący nie dopuszcza zło Ŝenia ofert wariantowych  
 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  do 22 grudnia 2006 r. 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY TYCH WARUNKÓW:  
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy: 
 
- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) i spełniają wymogi art. 22 ust. 1 tejŜe ustawy; 
- złoŜą ofertę na formularzu ofertowym  
- posiadają doświadczenie zawodowe rozumiane jako naleŜyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed 

dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej lub remontowej, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, 
tzn.: remont dachu o pow. nie mniejszej niŜ 450 m2 przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej. 

- dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, która przynaleŜy do właściwej izby samorządu zawodowego. 

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niŜ 
30.000 PLN 

 
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą złoŜyć: 
-  wypełniony formularz oferty , 
-  oświadczenie potwierdzające spełnienie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ  6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) – wystawione nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- w przypadku podmiotów zbiorowych – aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym 
w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z 
późn. zm. ) – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

- kserokopię polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do wartości nie mniejszej niŜ 30.000 PLN 



- kosztorys ofertowy ( wypełniony druk ) 
- wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzieleniu 

zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. NaleŜy wykazać wykonanie 
co najmniej 1 roboty budowlanej lub remontowej, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tzn.: remont dachu o 

pow. nie mniejszej niŜ 450 m2 przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej,  z załączeniem dokumentów ( np. 
referencji ) potwierdzających, ze roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością. 

- wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia, tj.: wykazać co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia 
budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, wraz z informacją o staŜu pracy, z załączeniem kopii 
uprawnień budowlanych oraz zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, 
wydanego przez tę izbę, zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane ( tekst jedn. Dz.U. z 2003r. Nr 207, 
poz. 2016 ), 

- wykaz posiadanego własnego lub dzierŜawionego sprzętu, który będzie niezbędny do wykonania zamówienia.  
 
Zamawiający oceni spełnienie warunków wg kryteriów „spełnia” lub „nie spełnia”. 
 
WYMAGANE WADIUM:     300,00 PLN 
 
KRYTERIA OCENY OFERT: najni Ŝsza cena - 100 % 

 
WARUNKI UZYSKANIA SIWZ: 
Specyfikacj ę Istotnych Warunków Zamówienia mo Ŝna uzyska ć w siedzibie Zamawiaj ącego – 
Dział Techniczny, lok. nr 104, (po uprzednim zło Ŝeniu wniosku o pobranie SIWZ zawieraj ącego 
nazwę i adres firmy oraz numery telefonu i faxu.). Cena SIWZ wynosi brutto 10 zł . 
SIWZ moŜna pobrać ze strony internetowej: www.przetargi.mzb.kielce.pl 
 
OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI: 

 
Lidia śak 

Miejski Zarząd Budynków - Dział Techniczny, lok. nr  104 
tel. (0-41) 344 66 47 w. 33, 37 

 
OFERTY NALEśY SKŁADAĆ: 

w sekretariacie Miejskiego Zarządu Budynków w Kielcach, 
ul. Paderewskiego 20 

do dnia 24 listopada 2006 r. do godz. 11 00 
 
OTWARCIE OFERT NASTĄPI: 

w Miejskim Zarządzie Budynków w Kielcach,   
ul. Paderewskiego 20 – Dział Techniczny, lok. nr 103 

dnia 24 listopada 2006 r. o godz. 11 30 
 
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert. 
 


