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

www.zabkowiceslaskie.pl 

 

Ząbkowice Śląskie: Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w 

Ząbkowicach Śląskich - wymiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem. 

Numer ogłoszenia: 148915 - 2012; data zamieszczenia: 09.07.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ząbkowice Śląskie , ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie, 

woj. dolnośląskie, tel. 74 151 881 do 885 wew. 123, faks 74 8155445. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zabkowiceslaskie.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku Urzędu 

Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach Śląskich - wymiana pokrycia dachowego wraz z 

dociepleniem.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia został opisany w przedmiarze robót i w Specyfikacji Technicznej stanowiącej 

załączniki do niniejszej SIWZ... 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.12.10-9, 45.31.00.00-3. 

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

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

 

http://www.zabkowiceslaskie.pl/


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

14.09.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. Każdy Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć swą Ofertę wadium w wysokości: 2. 000,00 zł (słownie: dwa tysiace złotych 

00/100). 2. Forma wadium. 2.1 Wadium może być wniesione w następujących formach: a) 

pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach 

bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach 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 (tekst jedn. Dz. U. 2007 r. Nr 42 poz. 275). 2.2 W 

przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument 

powinien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące 

elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),beneficjenta gwarancji/poręczenia 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz 

wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona 

gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji poręczenia, d) termin ważności gwarancji poręczenia, 

e) zobowiązanie gwaranta poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji poręczenia na pierwsze 

pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego Ofertę 

wybrano: - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych we ofercie, lub - nie wniósł 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy stało się niemożliwe z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; - w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o 

którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył wymaganych dokumentów lub oświadczeń, 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. f) 

gwarancja/poręczenie winno być nieodwołalne i bezwarunkowe; g) gwarancja/poręczenie musi 

być wykonalne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. h) wszelkie spory dotyczące 

gwarancji/poręczenia podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczpospolitej Polskiej i 

podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 3. Miejsce i sposób 

wniesienia wadium. 3.1 Wadium w formach innych niż pieniądz, musi być wystawione na: Gminę 

Ząbkowice Śląskie, 57-200 Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15. Wadium wnoszone w innych 

formach niż pieniądz , należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem do oferty. W przypadku wadium w formie innej niż pieniądzu, niedopuszczalnym jest 

aby dokument wadialny zawierał jakiekolwiek zapisy ograniczające zakres odpowiedzialności 

gwaranta. 3.2 Wadium w formie pieniądza musi być wniesione przelewem - na rachunek 

Zamawiającego: w BS Ząbkowice Śląskie nr 04 9533 0004 2001 0009 8645 0005 z dopiskiem: 

wadium Wykonawca Remont budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 1 Maja w Ząbkowicach 

Śląskich wraz z dociepleniem. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu 

wniesiono w wymaganym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. 

Do Oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu lub jego kserokopię potwierdzoną za 

zgodność z oryginałem - przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. W 



wymienionym przypadku dołączenie do Oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez 

Wykonawcę jest warunkiem nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego 

terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4. Inne wymagania dotyczące wnoszenia 

wadium. Złożone poręczenie bankowe, gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa i 

poręczenie udzielone przez podmioty, o których mowa w ustawie o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości poręczenie bankowe lub gwarancja bankowa - musi zawierać 

zobowiązanie, zgodne z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Utrata 

wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: a) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3. nie złożył 

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

udowodni że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie ,z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4 a) b) 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w 

ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 6. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium 

według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.. 

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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań. W celu wykazania 

spełnienia przez Wykonawcę warunku Zamawiający żąda załączenia do oferty 

oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp. - załącznik nr 2 do oferty. 

Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie 

spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy, to w tym okresie robót budowlanych w zakresie wymiany 

pokrycia dachowego w technologii styropapa na minimum jednym obiekcie wraz 

z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły 

odbioru) wg załącznika nr 3 Minimalna wartość robót wykonanych na obiekcie - 



80. 000 zł brutto. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na podstawie wymaganego oświadczenia, według 

formuły: spełnia/nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o Wykonawca musi wykazać się osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim do 

funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca przedstawi wraz z ofertą wg 

załącznika nr 4 osoby, na funkcje wymienione poniżej, które spełniają poniższe 

wymagania : Kierownik budowy - 1 etat- kierownik budowy posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej. Wykonawca oświadczy, że osoba która będzie uczestniczyć w 

wykonaniu zamówienia tj. kierownik budowy posiada wymagane uprawnienia, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Ocena spełnienia 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o o W celu potwierdzenia spełnienia niniejszych warunków Wykonawcy 

zobowiązani są przedłożyć: Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wykonywania 

robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł; Ocena spełnienia 

przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na 

podstawie wymaganego oświadczenia, według formuły: spełnia/nie spełnia. 

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 

 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 

 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 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 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 niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 



 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną 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 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 

 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 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 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 



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

a) Pełnomocnictwa w przypadku składania oferty wspólnej. b) Pełnomocnictwo w przypadku gdy 

ofertę podpisuje osoba nie wyznaczona w dokumentach do reprezentowania wykonawcy. c) 

Dowód wniesienia wadium. d) Parafowany projekt umowy wg wzoru - załącznik nr 8. e) 

Kosztorys ofertowy uproszczony wraz z czynnikami cenotwórczymi ( R-g, Kp, K-z, Zysk). 

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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

a) brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub 

atmosferycznych oraz działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego b) 

nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego 

terenu budowy Wykonawcy c) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę d) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez 

Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów e) innymi 

okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy f) koniecznością wykonania zamówień 

dodatkowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.zabkowiceslaskie.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski 

ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie.. 



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

ofert: 24.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ząbkowicach Śląskich, 57-200 

Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, BOI parter.. 

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 

 

 


