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pieczęć Zamawiającego

nr sprawy: MRPO/Beskidy/02/2010

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NA WYBÓR WYKONAWCY ROBÓT BUDOWLANYCH PN.

„PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE DLA URZĄDZENIA OGÓLNIE 
DOSTĘPNYCH SANITARIATÓW, KUCHNI TURYSTYCZNEJ I SUSZARNI 

ODZIEŻY W SCHRONISKU PTTK ORAZ REKONSTRUKCJA 
HISTORYCZNEGO BUDYNKU Z 1906 R. NA BAZIE BUDYNKU GOPR – 

OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ - NA MARKOWYCH SZCZAWINACH”.

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
Rodzaj procedury:  Przetarg dwustopniowy.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE
1) Oficjalna nazwa: Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z o.o.
2) Adres pocztowy: Rynek 9
3) Miejscowość: Nowy Sącz 
4) Kod pocztowy: 33-300
5) Kraj: Polska
6) Punkt kontaktowy: Sekretariat Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z o.o.
7) Osoby do kontaktów: Pan Jan Pazdyk oraz Pan Mariusz Szewczyk.
8) Telefon: +48 018 443 86 10
9) faks: +48 018 443 86 10
10) e-mail: karpaty@  schroniska-pttk.com.pl   
11) Adres internetowy: http://  www.schroniska-pttk.com.pl  

I.2) RODZAJ IZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI: 
I.2.1) Spółka prawa handlowego:  Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z o.o.,  NIP:  734-

001-14-95,  REGON:  490391274,  KRS:  0000135063  Sąd  Rejonowy  Kraków-Śródmieście, 
Kapitał zakładowy: 2 515 000,00 PLN.

I.2.2) Zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.
Zamawiający  działa  w  imieniu  i  na  rzecz  Beneficjenta  Projektu  pn.  Markowy  produkt 
turystyki  górskiej  „Zielone  schroniska”  w  Paśmie  Beskidów-Gorców-Pienin –  Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego z siedzibą: ul. Senatorska 11, 00-075 Warszawa, 
posiadającego wpis do KRS nr 0000100817, NIP: 5260010044, REGON: 007023010.
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego:  „Prace  budowlane  i  instalacyjne  dla 

urządzenia  ogólnie  dostępnych  sanitariatów,  kuchni  turystycznej  i  suszarni  odzieży  w 
schronisku PTTK oraz rekonstrukcja historycznego budynku z 1906 r. na bazie budynku 
GOPR – Ośrodek Turystyki Górskiej - na Markowych Szczawinach”.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych: 
Roboty budowlane.
Główne  miejsce  realizacji  robót  budowlanych:  Polska,  woj.  małopolskie,  Powiat  Suski, 
Gmina: Zawoja, miejscowość: Zawoja, dz. ewid. 22607/6 i 22610/1.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy: 
Wyboru wykonawcy robót budowlanych.

II.1.4) KRÓTKI OPIS ZAMÓWIENIA: 
Roboty  budowlane  pn.  „Prace  budowlane  i  instalacyjne  dla  urządzenia  ogólnie 
dostępnych sanitariatów, kuchni turystycznej i suszarni odzieży w Schronisku PTTK oraz 
rekonstrukcja  historycznego  budynku  z  1906  r.  na  bazie  budynku  GOPR  –  Ośrodek 
Turystyki  Górskiej  –  na  Markowych  Szczawinach”  zakładają  wykonanie  robót 
adaptacyjnych, remontowych oraz rekonstrukcyjnych i obejmują następujące elementy:

II.1.4.1) w zakresie Schroniska PTTK:
II.1.4.1.a) Łazienki na poddaszu – roboty budowlane;
II.1.4.1.b) Łazienki na poddaszu – instalacje sanitarne;
II.1.4.1.c) Piwnice – kuchnia turystyczna;
II.1.4.1.d) Piwnice – suszarnia;
II.1.4.1.e) Transport górski;
II.1.4.2) w zakresie historycznego budynku z 1906 r. na bazie budynku GOPR – Ośrodek Turystyki 

Górskiej: 
II.1.4.2.a) Remont  werandy;
II.1.4.2.b) Remont wiatrołapu;
II.1.4.2.c) Roboty budowlane wewnętrzne na parterze;
II.1.4.2.d) Instalacje sanitarne – łazienka na parterze;
II.1.4.2.e) Roboty budowlane zewnętrzne na parterze;
II.1.4.2.f) Roboty budowlane wewnętrzne na poddaszu;
II.1.4.2.g) Roboty budowlane – łazienka na poddaszu;
II.1.4.2.h) Instalacje sanitarne – łazienka na poddaszu;
II.1.4.2.i) Roboty budowlane zewnętrzne na poddaszu;
II.1.4.2.j) Roboty pokrywcze – dach;
II.1.4.2.k) Ocieplenie dachu;
II.1.4.2.l) Roboty budowlane wewnętrzne w części murowanej;
II.1.4.2.ł) Chodnik – dojście do budynku;
II.1.4.2.m) Transport górski.
II.1.4.3) Charakterystyka lokalizacyjna przedmiotu zamówienia:
II.1.4.5.a) obiekt w którym będą wykonywane prace objęte przedmiotem zamówienia położony jest w 

Babiogórskim  Parku  Narodowym  (BgPN),  na  północnych  stokach  Babiej  Góry,  na 
wysokości średniej 1182 m n.p.m.;

II.1.4.5.b) zamawiający wymaga by wykonawca przyjął  i  spełnił  warunki  określone przez BgPN w 
zakresie  zasad  organizacji  i  wykonywania  robót  budowlanych  na  terenie  parku 
narodowego;

II.1.4.5.c) do obowiązków wykonawcy należeć będzie przygotowanie logistyczne i zrealizowanie tzw. 
„transportu górskiego” materiałów i urządzeń. Dojazd od Zawoi-Markowa przez Pośredni 
Bór do Schroniska PTTK na Markowych Szczawinach. Ww. dojazd do placu budowy przy 
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schronisku PTTK stanowi ścieżka turystyczna BrPN (dł. ok. 5 km, różnica poziomów ok. 500 
m).   Transport  na  tej  trasie  do  placu  budowy  na  wysokości  ok.  1182  m  n.p.m.  to 
„transport górski” i wymaga uzyskania stosownych zezwoleń.

II.1.4.5.d) w celu lepszego zapoznania się z przedmiotem zamówienia zamawiający bezwzględnie 
zaleca dokonanie przez wykonawcę (na własny koszt, ryzyko i  odpowiedzialność) wizji 
lokalnej  terenu  realizacji  przedmiotu  zamówienia  i  jego  otoczenia, oraz  zdobycie 
wszelkich dodatkowych informacji, które mogą być konieczne do realizacji zamówienia.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 
1) Główny przedmiot: 

− 45.21.24.12-7 Roboty budowlane w zakresie schronisk;
2) Przedmioty dodatkowe: 

− 45.32.10.00-3 Izolacja cieplna
− 45.32.40.00-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
− 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
− 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych,
− 45.43.10.00-7 Kładzenie płytek,
− 45.43.12.00-9 Kładzenie glazury,
− 45.33.10.00-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych 

i klimatyzacyjnych,
− 45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania,
− 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych,
− 45261410-1 Izolowanie dachu,
− 34928210-3 Wiaty drewniane,
− 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników.

II.1.6) Podział na części: Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
II.1.7) Oferty wariantowe: Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI: 

Data rozpoczęcia: do 7 dni od zawarcia umowy.
Data zakończenia: do 15.12.2010 r.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje: 
III.1.1.1) Zamawiający  żąda  od  Wykonawców  wniesienia  wadium  w  wysokości  10  000,00  PLN 

(słownie złotych: dziesięć tysięcy).
III.1.1.2) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
III.1.2) Główne  warunki  finansowania  i  uzgodnienia  płatnicze  oraz/lub  odniesienie  do 

odpowiednich przepisów je regulujących: Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r.  o terminach 
zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. nr 139 poz.1323 z późn.zm.).

III.1.3) Forma  prawna,  jaką  musi  przyjąć  grupa  wykonawców,  której  zostanie  udzielone 
zamówienie: Umowa o wspólne wykonanie zamówienia.

III.2) WARUNKI  UDZIAŁU W  PRZETARGU ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW, A TAKŻE ZNACZENIE TYCH WARUNKÓW
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

III.2.1.1) Posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.2.1.2) W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  warunek  wymieniony  
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w pkt. III.2.1.1) musi spełnić każdy z Wykonawców indywidualnie.
III.2.1.3) Do  potwierdzenia:  oświadczeniem  o  spełnianiu  warunków  opisanych  w  niniejszym 

ogłoszeniu.
III.2.1.4) Nie  podlegają  wykluczeniu  na  podstawie  zaistnienia  jednej  z  poniżej  wskazanych 

okoliczności. Z udziału w przetargu wyklucza się:
1) wykonawców, którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub wykonując  je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców,  w  stosunku  do  których  otwarto  likwidację  lub  których  upadłość 
ogłoszono,  z  wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ 
zatwierdzony  prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeżeli  układ  nie  przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców,  którzy  zalegają  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na 
ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  z  wyjątkiem  przypadków  gdy  uzyskali  oni 
przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie,  rozłożenie  na raty zaległych płatności  lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne,  które prawomocnie skazano za  przestępstwo popełnione w związku  
z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób 
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki  jawne,  których wspólnika  prawomocnie  skazano za  przestępstwo popełnione  
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki  partnerskie,  których  partnera  lub  członka  zarządu  prawomocnie  skazano  za 
przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia, 
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  
w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza 
prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z  postępowaniem  
o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  
w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby  prawne,  których  urzędującego  członka  organu  zarządzającego  prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo 
przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi 
gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści 
majątkowych,  a  także  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w 
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zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnienie  przestępstwa  lub 
przestępstwa skarbowego;

9)  podmioty zbiorowe,  wobec których sąd orzekł  zakaz ubiegania się  o zamówienia na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary.

III.2.1.5) W przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  warunek  wymieniony  
w pkt. III.2.1.4) musi spełnić każdy z Wykonawców indywidualnie.

III.2.1.6) Do potwierdzenia:
III.2.1.6.a) oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia;
III.2.1.6.b
)

aktualnym odpisem z  właściwego rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o pkt. III.2.1.4) ppkt 2 
niniejszego ogłoszenia, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  przetargu,  a  w  stosunku  do  osób 
fizycznych oświadczeniem w zakresie w pkt. III.2.1.4) ppkt 2 niniejszego ogłoszenia;

III.2.1.6.c) aktualnym zaświadczeniem właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającym, że 
Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  lub  zaświadczeniem,  że  uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym nie wcześniej 
niż  3  miesiące  przed  upływem terminu  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału 
przetargu;

III.2.1.6.d
)

aktualnym  zaświadczeniem  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającym, że Wykonawca nie zalega  
z  opłacaniem składek na  ubezpieczenie  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzeniem,  że 
uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionym 
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w przetargu;

III.2.1.7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  III.2.1.6.b) -  III.2.1.6.d)  składa 
dokument  lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

III.2.1.7.a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
III.2.1.7.b
)

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,

III.2.1.8) Dokument, o którym mowa w pkt. III.2.1.7.a) powinien być wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału 
w przetargu. Dokument, o którym mowa w pkt.  III.2.1.7.b), powinien być  wystawiony nie 
wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w przetargu.

III.2.1.9) Jeżeli  w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju,  w którym wykonawca ma siedzibę  lub 
miejsce  zamieszkania,  nie  wydaje  się  dokumentów,  o  których  mowa  w  pkt.  III.2.1.7), 
zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  złożone  przed  notariuszem, 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 
lub  gospodarczego  odpowiednio  miejsca  zamieszkania  osoby  lub  kraju,  w  którym 
Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania.  Przepis  pkt.  III.2.1.8) stosuje  się 
odpowiednio.

III.2.1.10) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego 
siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający 
może zwrócić  się  do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 
kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  z  wnioskiem  
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o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa: 

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 
III.2.2.1) O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
III.2.2.2) Do potwierdzenia: 
III.2.2.2.a) Opłaconą  polisą,  a  w  przypadku  jej  braku  innym  dokumentem  potwierdzającym,  że 

Wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

III.2.2.2.b) Jeżeli  z  uzasadnionej  przyczyny  Wykonawca  nie  może  przedstawić  dokumentów 
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może 
przedstawić  inny  dokument,  który  w  wystarczający  sposób  potwierdza  spełnianie 
opisanego przez Zamawiającego warunku.
Minimalny poziom wymaganych standardów: 

III.2.2.3) Suma ubezpieczenia musi wynosić nie mniej niż  200 000,00 PLN.
III.2.2.4) W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  do  oceny  spełniania 

warunku wymienionego w pkt. III.2.2.3) Zamawiający będzie brał pod uwagę wysokość sum 
ubezpieczeniowych wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

III.2.2.5) W  przypadku  wykazania  wartości  sum  ubezpieczeniowych  w  walutach  innych  niż  PLN, 
Zamawiający  przeliczy  wykazane  kwoty  wg  średniego  kursu  danej  waluty,  ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o przetargu (13.08.2010r.).

III.2.3) Zdolność techniczna: 
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 

III.2.3.1) O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki 
dotyczące  posiadania  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania  odpowiednim 
potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj:

III.2.3.1.a) W zakresie spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wykażą się wykonanymi 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonymi robotami budowlanymi 
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w przetargu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
polegającymi na wykonaniu minimum 1 (słownie: jednych) robót budowlanych w zakresie 
obiektów położonych w terenie górskim na wysokości powyżej 1000 m n.p.m., w zakresie 
robót  budowlanych  takich  jak  budowa,  przebudowa,  rozbudowa  lub  remont  obiektów 
budowlanych o wartości robót minimum 400 000,00 PLN netto (słownie złotych: czterysta 
tysięcy).

III.2.3.1.b
)

W  zakresie  spełniania  warunku  dysponowania  osobami  zdolnymi  do wykonania 
zamówienia wykażą się dysponowaniem minimum: 

− jednej  osoby  posiadającej  uprawnienia  do  kierowania  budową 
lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno  –  budowlanej,  lub 
inne  równoważne  wydane  na  podstawie  uprzednio  obowiązujących  przepisów  a 
pozwalające  na  pełnienie  funkcji  kierownika  budowy  będącej  przedmiotem 
zamówienia inwestycji;
− jednej  osoby  posiadającej  uprawnienia  do  kierowania  budową 
lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci, 
instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych,  lub  inne  równoważne  wydane  na  podstawie  uprzednio 
obowiązujących  przepisów  a  pozwalające  na  pełnienie  funkcji  kierownika  robót 
budowlanych będącej przedmiotem zamówienia inwestycji.

III.2.3.2) Do potwierdzenia:  
III.2.3.2.a) Wykazem robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia [w zakresie określonym w pkt.  III.2.3)1)a)], wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
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w  przetargu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  
z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  wraz  z  oświadczeniem 
potwierdzającym,  że  roboty  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  
i prawidłowo ukończone;

III.2.3.2.b
)

Wykazem  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi [w zakresie określonym w pkt. III.2.3.1.b)], 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;

III.2.3.2.c) Oświadczeniem,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia  [w 
zakresie określonym w pkt.  III.2.3.1.b)],  posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z załączeniem tych uprawnień, tj. 
właściwa decyzja o nadaniu uprawnień + zaświadczenie o członkostwie we właściwej izbie 
samorządu  zawodowego  (zgodnie  z  art.  6  ustawy  z  dn.  15.12.2000  r.  o  samorządach 
zawodowych architektów i inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 
poz. 42 z późn. zm.).
Minimalny poziom wymaganych standardów: 

III.2.3.3) W  zakresie  warunku,  o  którym  mowa  w  pkt.  III.2.3.1.a)  za  odpowiadające  rodzajem 
przedmiotowi  zamówienia  Zamawiający  uzna  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane w zakresie obiektów położonych w 
terenie górskim na wysokości powyżej 1000 m n.p.m. w zakresie robót budowlanych takich 
jak budowa, przebudowa, rozbudowa lub remont obiektów budowlanych o wartości robót 
minimum 400 000,00 PLN netto (słownie złotych: czterysta tysięcy).

III.2.3.4) W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt.  III.2.3.1.a) Wykonawca 
musi  przedstawić wykaz robót budowlanych wraz z oświadczeniem potwierdzającym, że 
roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – 
których minimalny zakres określony został w pkt. III.2.3.3)

III.2.3.4.a) Minimalna  liczba  robót  budowlanych  [o  zakresie  określonym  w  pkt.  III.2.3.3)]  wynosi  
1 (słownie: jedna).

III.2.3.4.b
)

Znaczenie warunku/waga kryterium: 100,00 %.

III.2.3.5) W  zakresie  warunku  o  którym  mowa  w  pkt.  III.2.3.1.b) Zamawiający  wymaga  by 
Wykonawca dysponował minimum: 

− jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  do  kierowania 
budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  konstrukcyjno  – 
budowlanej,  lub inne równoważne wydane na podstawie uprzednio obowiązujących 
przepisów  a  pozwalające  na  pełnienie  funkcji  kierownika  budowy  będącej 
przedmiotem zamówienia inwestycji;
− jedną  osobą  posiadającą  uprawnienia  do  kierowania 
budową  lub  innymi  robotami  budowlanymi  w  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie 
sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych,  wentylacyjnych,  gazowych,  wodociągowych  i 
kanalizacyjnych,  lub  inne  równoważne  wydane  na  podstawie  uprzednio 
obowiązujących  przepisów  a  pozwalające  na  pełnienie  funkcji  kierownika  robót 
budowlanych będącej przedmiotem zamówienia inwestycji.

III.2.3.6) W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  do  oceny  spełniania 
warunku wymienionego w pkt. III.2.3.3) oraz III.2.3.5) Zamawiający będzie brał pod uwagę 
doświadczenie oraz potencjał osobowy wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

III.2.3.7) W przypadku wykazania wartości  wykonanych robót budowlanych  w walutach innych niż 
PLN Zamawiający przeliczy wykazane kwoty wg średniego kursu danej waluty, ogłaszanego 
przez Narodowy Bank Polski w dniu opublikowania ogłoszenia o przetargu (13.08.2010 r.).

III.2.3.8) Zamawiający dokona obliczania punktacji z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) RODZAJ PROCEDURY 
IV.1.1) Rodzaj  procedury: Przetarg  dwustopniowy,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  5  i  §  13 

Regulaminu  Udzielania  Zamówień  przez  Schroniska  i  Hotele  P.T.T.K  .  "KARPATY"  
Sp. z o.o.  z dnia 14.06.2010 r. przyjęty uchwałą Zarządu nr 02/2010 z dnia 14 czerwca 
2010 r.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert: 
Przewidywana maksymalna liczba wykonawców: 3
Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: 

IV.1.2.1) Kryteria  oceny  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu  wraz  z  podaniem  ich 
znaczenia: największe doświadczenie Wykonawcy: 100,00 %.

IV.1.2.2) Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków:
IV.1.2.2.a) Do  składania  ofert  zostaną  zaproszeni  Wykonawcy,  którzy  spełnią  warunki  określone 

przez Zamawiającego w pkt III.2 niniejszego ogłoszenia: "Warunki udziału".
IV.1.2.2.b) Jeżeli  więcej  niż 3 Wykonawców spełni  warunki  udziału w postępowaniu,  wówczas do 

składania ofert zostanie zaproszonych 3 Wykonawców, którzy uzyskają największą ilość 
punktów  według  obiektywnego  kryterium  wyboru  ograniczonej  liczby  kandydatów: 
największe doświadczenie Wykonawcy – 100,00  %.

IV.1.2.2.c) Wykonawca,  który  wykaże  się  największym  doświadczeniem  tzn.  wykonał zgodnie  
z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo  ukończył  największą  liczbę  robót 
budowlanych,  o  których  mowa w pkt.  III.2.3.3) –  otrzyma maksymalną  ilość  punktów 
(100,00).

IV.1.2.2.d) Pozostali Wykonawcy otrzymają ilość punktów odpowiadających stosunkowi: 
liczby  robót  budowlanych,  o  których  mowa  w pkt.  III.2.3.3) wykazanych  we  wniosku 
danego  Wykonawcy  do  liczby  robót  budowlanych,  o  których  mowa  w pkt.  III.2.3.3) 
wykazanych we wniosku Wykonawcy, o którym mowa w pkt IV.1.2.2.c), wg następującej 
formuły: 
Wskaźnik doświadczenia = [liczba  robót budowlanych, o których mowa w pkt.  III.2.3.3) 
wykazanych we wniosku badanego Wykonawcy / największa liczba robót budowlanych,  
o których mowa w pkt. III.2.3.3) wykazanych we wniosku (wniosku Wykonawcy, o którym 
mowa w pkt IV.1.2.2.c)] x 100,00.

IV.1.2.3) Zamawiający dokona obliczania punktacji z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. 
IV.1.2.4) Jeżeli  Zamawiający  nie  będzie  mógł  dokonać wyboru ograniczonej  liczby kandydatów  

z  uwagi  na to,  że  dwóch lub więcej  Wykonawców otrzyma taką samą ilość  punktów  
w ramach  kryterium:  największe  doświadczenie  Wykonawcy:  100,00  % -  Zamawiający 
spośród tych  Wykonawców zakwalifikuje  tego,  którego  wykazane  roboty  budowlane,  
o których mowa w pkt. III.2.3.3)  przedstawiają większą wartość.

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia: Cena 100,00 %
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 

MRPO/Beskidy/02/2010. 
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia: 

Regulamin Udzielania Zamówień przez Schroniska i Hotele P.T.T.K . "KARPATY" Sp. z o.o. 
z  dnia  14.06.2010 r.  przyjęty  uchwałą  Zarządu  nr  02/2010 z  dnia  14  czerwca 2010  r. 
opublikowany  na  stronie internetowej  Zamawiającego:  http://www.schroniska-
pttk.com.pl 

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu: 
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20.08.2010 do godz. 13:00 .
IV.3.4) Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu:

Siedziba Zamawiającego, sekretariat Karpaty sp. z o.o.
IV.3.5) Język(i),  w  których  można  sporządzać  oferty  lub  wnioski  o  dopuszczenie  do  udziału  

w postępowaniu: Polski.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) ZAMÓWIENIE  DOTYCZY  PROJEKTU/PROGRAMU  FINANSOWANEGO  ZE  ŚRODKÓW 
WSPÓLNOTOWYCH:
Tak:  Projekt  pn.  Markowy produkt  turystyki  górskiej  „Zielone  schroniska”  w Paśmie 
Beskidów-Gorców-Pienin jest  dofinansowany  w  ramach  Małopolskiego  Regionalnego 
Programu  Operacyjnego  na lata  2007-2013.  Oś  priorytetowa:  3.  Turystyka  i  przemysł 
kulturowy,  Działanie: 3.1.  Rozwój  infrastruktury  turystycznej,  Schemat  C:  Rozwój 
produktów i oferty turystycznej regionu.

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE:
VI.2.1) Opis sposobu przygotowania wniosku o dopuszczenie do udziału w przetargu, zwanego 

dalej “wnioskiem”.
VI.2.2) 1) Wykonawca może złożyć tylko jeden wniosek sam lub jako partner w konsorcjum. 

2) Podmioty  występujące  wspólnie  ponoszą  solidarną  odpowiedzialność  za  nie 
wykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

3) Wykonawcy  ustanawiają  pełnomocnika  do  reprezentowania  ich  w  postępowaniu  
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia. 

VI.2.3) Wniosek powinien być sporządzony w jednym egzemplarzu,  w języku polskim pismem 
maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami 
drukowanymi.

VI.2.4) Wniosek należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jego integralność i poufność - 
zaleca  się  trwałe  spięcie  (zszycie),  zapobiegające  możliwości  dekompletacji  zawartości 
wniosku, kolejne ponumerowanie stron itp.

VI.2.5) Zamawiający zaleca aby wniosek był złożony w nieprzejrzystych, zamkniętych 2 kopertach 
(opakowaniach), z których zewnętrzna będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie 
posiadać  oznaczenie:  Wniosek  o  dopuszczenie  do  przetargu  na  „Prace  budowlane  i 
instalacyjne  dla  urządzenia  ogólnie  dostępnych  sanitariatów,  kuchni  turystycznej  i 
suszarni odzieży w schronisku PTTK oraz rekonstrukcja historycznego budynku z 1906 r. 
na bazie budynku GOPR – Ośrodek Turystyki Górskiej - na Markowych Szczawinach” – 
nie otwierać przed 20.08.2010 r. –  przed godz. 13:00. 

VI.2.6) Poza oznaczeniami podanymi wyżej druga - wewnętrzna koperta powinna posiadać nazwę 
i  adres  Wykonawcy,  aby  w  przypadku  stwierdzenia  jego  opóźnienia  można  było 
zawiadomić wykonawcę o złożeniu wniosku po terminie oraz zwrócić wniosek po upływie 
terminu do wniesienia odwołania.

VI.2.7) Koszty opracowania i dostarczenia wniosku obciążają wyłącznie Wykonawcę.
VI.2.8) Wniosek  oraz  wszystkie  załączniki  wymagają  podpisu  osób  uprawnionych  do 

reprezentowania  wykonawcy w obrocie  gospodarczym (osobę -  osoby uprawnione do 
składania  cywilnoprawnych  oświadczeń  woli  ze  skutkiem  zaciągania  zobowiązań  
w imieniu Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz 
przepisami prawa.

VI.2.9) Jeżeli  wniosek  i  załączniki  zostaną  podpisane  przez  upoważnionego  przedstawiciela 
wykonawcy – osoba inna niż określona we właściwym odpisie z rejestru – należy dołączyć 
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie właściwe umocowanie prawne do 
składania  cywilnoprawnych  oświadczeń  woli  ze  skutkiem  zaciągania  zobowiązań  
w imieniu Wykonawcy.
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VI.2.10) Dla ułatwienia wniosek można sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do 
ogłoszenia zamieszczonego na stronie internetowej: http://  www.schroniska-pttk.com.pl  

VI.3) Zamawiający  może  unieważnić  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli środki 
pochodzące  z  budżetu  Unii  Europejskiej,  które  Zamawiający  zamierzał przeznaczyć  na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

VI.4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu stosuje się przepisy Regulaminu 
Udzielania  Zamówień  przez  Schroniska  i  Hotele  P.T.T.K  .  "KARPATY"  Sp.  z  o.o.  z  dnia 
14.06.2010  r.  przyjęty  uchwałą  Zarządu  nr  02/2010  z  dnia  14  czerwca  2010  r. 
opublikowany  na  stronie internetowej  Zamawiającego:  http://www.schroniska-
pttk.com.pl

VI.5) Zamawiający zastrzega, iż przetarg może się  zakończyć nie wybraniem żadnej oferty oraz 
unieważnieniem.

VI.6) DATA OPUBLIKOWANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA: 13.08.2010 r.

Prezes Zarząd Spółki
Schroniska i Hotele PTTK „Karpaty”

(-) Jerzy Kalarus
..................................................................

(PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO DZIALANIA 
W IMIENIU ZAMAWIJĄCEGO)
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	„PRACE BUDOWLANE I INSTALACYJNE DLA URZĄDZENIA OGÓLNIE DOSTĘPNYCH SANITARIATÓW, KUCHNI TURYSTYCZNEJ I SUSZARNI ODZIEŻY W SCHRONISKU PTTK ORAZ REKONSTRUKCJA HISTORYCZNEGO BUDYNKU Z 1906 R. NA BAZIE BUDYNKU GOPR – OŚRODEK TURYSTYKI GÓRSKIEJ - NA MARKOWYCH SZCZAWINACH”.
	Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
	Rodzaj procedury:  Przetarg dwustopniowy.

