
                                                                                             

Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec” 
współfinansowany w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, 

Program Operacyjny PL04 "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii” 
 
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.wegliniec.pl 

 
Węgliniec: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 
projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na 

terenie Gminy Węgliniec 
Numer ogłoszenia: 219928 - 2014; data zamieszczenia: 01.07.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 075 
77 11 435, faks 075 77 12 551. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wegliniec.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: - 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej dla projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy 
Węgliniec. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest 
pracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań: 1.1.Termomodernizacja 
budynku Gimnazjum w Węglińcu - ul. Kościuszki 5. Obiekt w obszarze ochrony konserwatorskiej, obiekt w 
obszarze Natura 2000. Zakres planowanych robót:docieplenie stropodachu, wymiana drzwi wejściowych, 
modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., montaż energooszczędnego zasobnika c.w.u., 6 
perlatorów, modernizacja źródła ciepła - wymiana kotła tradycyjnego na kocioł gazowy kondensacyjny z 
możliwością pracy kaskadowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu 
automatycznego sterowania oświetleniem. Wymagane pozwolenie na budowę. 1.2.Termomodernizacja 
budynku Szkoły Podstawowej w Węglińcu - ul. Kościuszki 2. Obiekt w obszarze ochrony konserwatorskiej, 
obiekt w obszarze Natura 2000. Zakres planowanych robót: docieplenie ścian zewnętrznych i stropu, 
wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu automatycznego sterowania oświetleniem. 
Roboty będą wykonywane na podstawie Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
1.3.Termomodernizacja budynku świetlicy szkolnej w Węglińcu - ul. Wojska Polskiego 18. Obiekt w 
obszarze ochrony konserwatorskiej, obiekt w obszarze Natura 2000.Zakres planowanych robót: 
docieplenie stropodachu, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu automatycznego 



sterowania oświetleniem. Roboty będą wykonywane na podstawie Zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę. 1.4.Termomodernizacja budynku Hali Sportowej w Węglińcu - ul. Kościuszki 5. 
Obiekt w obszarze ochrony konserwatorskiej, obiekt w obszarze Natura 2000. Zakres planowanych robót: 
docieplenie stropodachu, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu automatycznego 
sterowania oświetleniem. Roboty będą wykonywane na podstawie Zgłoszenia robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę. 1.5.Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy i Miasta w Węglińcu - ul. 
Sikorskiego 3.Obiekt w obszarze ochrony konserwatorskiej, obiekt w obszarze Natura 2000 Zakres 
planowanych robót: docieplenie ścian zewnętrznych piwnicy przy gruncie (rozszerzenie strefy ogrzewanej 
na piwnicę), docieplenie dachu, wymiana pokrycia dachowego, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, 
modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u. - wymiana instalacji, kolektory słoneczne 
próżniowe, montaż energooszczędnego zasobnika c.w.u., modernizacja źródła ciepła - wymiana kotła 
tradycyjnego na kocioł gazowy kondensacyjny z możliwością pracy kaskadowej, wymiana oświetlenia na 
energooszczędne, montaż systemu automatycznego sterowania oświetleniem. Wymagane pozwolenie na 
budowę. 1.6.Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Ruszowie - ul. Zgorzelecka 2. Obiekt w obszarze 
ochrony konserwatorskiej, obiekt w obszarze Natura 2000 Zakres planowanych robót: docieplenie ścian i 
stropodachu, modernizacja instalacji c.w.u., montaż energooszczędnego zasobnika c.w.u., 6 perlatorów, 
wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu automatycznego sterowania oświetleniem. 
Roboty będą wykonywane na podstawie Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 
1.7.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Ruszowie - ul. Zgorzelecka 2.Obiekt w obszarze 
ochrony konserwatorskiej, obiekt w obszarze Natura 2000. Zakres planowanych robót: docieplenie 
stropodachu, modernizacja instalacji c.o., modernizacja instalacji c.w.u., montaż energooszczędnego 
zasobnika c.w.u., 12 perlatorów, modernizacja źródła ciepła - wymiana kotłów tradycyjnych na dwa kotły 
gazowe kondensacyjne z możliwością pracy kaskadowej, wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
montaż systemu automatycznego sterowania oświetleniem. Roboty będą wykonywane na podstawie 
Zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. 1.8.Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Czerwonej Wodzie - ul. Kolejowa 22.Zakres planowanych robót: uzupełnienie tynków 
zewn., docieplenie dachu, wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych, modernizacja instalacji c.o. z 
rozbudową na strychu i w piwnicy, modernizacja instalacji c.w.u., montaż energooszczędnego zasobnika 
c.w.u., 12 perlatorów, wymiana oświetlenia na energooszczędne, montaż systemu automatycznego 
sterowania oświetleniem. Wymagane pozwolenie na budowę. 2.Szczegółowy opis budynków oraz 
przyjętych założeń w zakresie efektu ekologicznego zawiera Audyt Efektywności Ekologicznej stanowiący 
załącznik nr 1 do specyfikacji. 3.Wymogi w zakresie ochrony zabytków oraz ochrony przyrody zawierają 
opinie stanowiące załącznik nr 3 do specyfikacji. 4.Zakres opracowania dla każdego budynku 
obejmuje:4.1.Projekt budowlany - 4 egz. papierowe i 1 w wersji elektronicznej (format pdf), Należy wykonać 
dokumentację zgodnie z (Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie) W projektach należy przewidzieć wszystkie niezbędne prace 
mogące wyniknąć podczas termomodernizacji budynku, m. in. takie:ocieplenie ścian powinno uwzględniać 
ocieplenie ścian przy gruncie do strefy przemarzania ścian (1 m poniżej poziomu terenu) lub ocieplenie 
całości ścian piwnic jeśli zmieni się przeznaczenie pomieszczeń po termomodernizacji (zmiana 
pomieszczeń nieogrzewanych na ogrzewane), wymianę instalacji odgromowej,uwzględnienie naprawy lub 
remontu schodów, wymiany okien w piwnicach, naprawy zejść do piwnic, naprawy balustrad przy 
schodach, naprawę elementów zewnętrznych budynków - cokołu, opaski, gzymsy i wcześniej wymienione, 
itp.-uwzględnienie czasowego demontażu i ponownego montażu urządzeń 
klimatyzacyjnych/wentylacyjnych oraz innych urządzeń (np. anten, kamer, czujników itp.), - uwzględnienie 
adaptacji pomieszczeń do innych celów lub likwidacja kotłowni (m. in. wymiana posadzki), uwzględnienie 
tynkowania, malowania miejsc za montowanymi grzejnikami, uwzględnienie obróbek blacharskich 
związanych z ociepleniem elewacji (np. obróbki blacharskie ogniomurów, poszerzenie obróbek 
blacharskich pasów nadrynnowych i podrynnowych), - zachowanie właściwej odległości otworów 
wentylacyjnych kominowych od połaci dachowej (ewentualne podwyższenie kominów) - dotyczy ocieplenia 
połaci dachowych, -odnowienie poszycia dachowego lub remont w razie ocieplenia przestrzeni pod połacią 
(na stropie) - dotyczy ociepleń stropów, jeśli wymagane, uwzględnienie wykonania nowych parapetów 
zewnętrznych, roboty tynkarsko - malarskie kominów celem dostosowania ich wyglądu do elewacji, remont 
dachów w przypadku złego stanu pokrycia, wykonanie innych niezbędnych napraw elementów 
zewnętrznych budynku, montaż nawietrzników dla istniejącej nowej stolarki okiennej, uwzględnienie 
strefowania instalacji c.o. dla poszczególnych funkcji obiektu, montaż układu automatycznej regulacji z 
możliwością zdalaczynnego sterowania i z możliwością monitoringu i zapisu. Szczegóły układu 
automatycznej regulacji: Należy przewidzieć regulator pogodowy z komunikacją przez internet oraz 



monitoringiem parametrów temperaturowych. Zakres danych temperaturowych powinien 
obejmować:Temperaturę zasilania - za wymiennikiem/kotłem; Temperaturę zewnętrzną, Temperaturę 
obiegów c.o. - minimum 3 punkty pomiarowe; Temperaturę c.w.u. - temp w zasobniku c.w.u; -Temperaturę 
wewnętrzna w wybranych pomieszczeniach obiektu - minimum 3 punkty pomiarowe; Regulator winien 
umożliwiać: Sterowanie zaworem regulacyjnym; Sterowanie pompami: obiegowe, ładujące, cyrkulacyjne - 
programy czasowe dla obiegów grzewczych i c.w.u.; System komunikacji winien umożliwiać: Bieżący 
monitoring obiektu; Dostęp do danych historycznych; Zdalną zmianę nastaw regulatora;4.2.Kosztorys 
inwestorski opracowany zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389) - 2 egz. w wersji papierowej i 1 w wersji 
elektronicznej (format pdf). 4.3.Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót opracowana zgodnie z 
wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.) - 2 
egz. w wersji papierowej i 1 w wersji elektronicznej (format pdf). 5.Wykonawca jest zobowiązany 
do:5.1.Wykonania charakterystyki energetycznej dla opracowanych projektów budowlanych w celu 
wykazania iż zaprojektowane rozwiązania technologiczne pozwolą na uzyskanie założonego efektu 
ekologicznego;5.2.Uzyskania uzgodnień niezbędnych w celu zgłoszenia robót lub odpowiednio uzyskania 
pozwolenia na budowę.6.Wszystkie dokumenty i materiały niezbędne do wykonania przedmiotu 
zamówienia, Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie, a ich koszt uwzględni w cenie 
oferty.7.Wybrany Wykonawca ustali szczegóły dotyczące dokumentacji technicznej z Zamawiającym, 
przed przystąpieniem do prac projektowych.8.Wymaga się od Wykonawcy konsultowania z Zamawiającym 
istotnych rozwiązań technologicznych mających wpływ na koszty robót budowlanych, które będą 
wykonywane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Wymaga się ustalenie szczegółów 
zakresu projektów z Zamawiającym. 9.Przy opracowywaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy 
uwzględnić co następuje: 9.1.dokumentacja projektowa będzie służyć jako opis przedmiotu zamówienia do 
przetargu w oparciu o Ustawę o zamówieniach publicznych na roboty budowlane oraz realizację robót 
budowlanych na jej podstawie, 9.2.dokumentacja projektowa w swej treści nie może określać technologii 
robót, materiałów, maszyn i urządzeń w sposób utrudniający uczciwą konkurencję, 9.3.dokumentacja 
projektowa powinna określać parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, 
wybranej technologii, 9.4.proponowane materiały i urządzenia należy opisać z zachowaniem przepisów 
wynikających z art. 29-31 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. za pomocą parametrów technicznych, 
bez podawania ich nazw, patentów lub pochodzenia. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością 
będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to projektant zobowiązany jest do określenia minimalnych 
wymagań dotyczących ich równoważności. W razie wątpliwości i pytań - na etapie postępowania 
przetargowego na roboty budowlane - dotyczących parametrów technicznych materiałów wskazujących na 
jednego producenta, projektant jest zobowiązany (na pisemne wezwanie zamawiającego) do wskazania co 
najmniej dwóch producentów tych materiałów, 9.5.W przypadku zaproponowania w ofertach przetargowych 
na wykonanie robót budowlanych materiałów lub urządzeń równoważnych, tzn. o parametrach nie 
gorszych niż przedstawione w opracowanej dokumentacji projektowej - Wykonawca zobowiązuje się do 
wydania, na etapie analizy ofert i na wniosek Zamawiającego, pisemnej opinii na temat parametrów tych 
materiałów i urządzeń. 9.6.Zakres projektowy i zakres przedmiarów robót muszą być ze sobą tożsame. 
10.Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.11.Zamawiający nie przewiduje wyboru 
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.12.Zamawiający nie przewiduje zwrotu 
kosztów udziału w postępowaniu. 13.Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 
podwykonawcom. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 6 do 
niniejszej specyfikacji części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 14.Jeżeli zmiana albo 
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 
nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 15.Warunki płatności: 
15.1.Rozliczenie usług następować fakturami częściowymi. 15.2.Wykonawca wystawi fakturę częściową 
wraz z bezusterkowym protokołem odbioru wykonanej dokumentacji dla danego zadania inwestycyjnego. 
15.3. Wartość umowy nie może zostać podwyższona w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość 
całkowita przedmiotu umowy nie będzie waloryzowana w okresie realizacji umowy.15.4.Faktura powinna 
być adresowana do: Gmina Węgliniec, ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec. NIP - 615-18-08-660. 



15.5.Płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w 
terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego wraz z podpisanym przez 
Zamawiającego protokołem bezusterkowego odbioru usług . 16.Wymagany termin wykonania zamówienia: 
do 12 grudnia 2014r. Zamówienie będzie realizowane etapami w następujących terminach: Etap I - 
18.08.2014r. - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ze specyfikacjami technicznymi dla zadania 
Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Węglińcu. Etap II - 05.09.2014 - Dokumentacja projektowo-
kosztorysowa ze specyfikacjami technicznymi dla zadań: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w 
Ruszowie, Termomodernizacja budynku szkoły Podstawowej w Czerwonej Wodzie. Etap III - 12.12.2014 - 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa ze specyfikacjami technicznymi dla pozostałych zadań.. 
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegające na powtórzeniu 
tego samego rodzaju zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.10.00-3, 71.22.00.00-6, 71.24.50.00-7. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 12.12.2014. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca wniesie wadium w wysokości 2 000,00 zł przed upływem 
terminu składania ofert, który został określony w rozdziale X pkt. 1 SIWZ. 2.W zależności od woli 
Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek bankowy 
wskazany przez zamawiającego), 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 (Dz. U. 109, poz. 1158, z późn. zm. ) 3. W przypadku wnoszenia 
wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić 
w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 
4.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 
8382 0001 2600 0648 3000 0070, z zaznaczeniem Opracowanie dokumentacji - termomodernizacja - kopię 
przelewu (wpłaty) proszę dołączyć do oferty. 5. Skuteczne wniesienie wadium następuje w chwili uznania 
(zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, iż wadium musi 
znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny wyznaczonych jako termin 
składania ofert. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą wadium 
zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą 
zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7.Zamawiający zwróci wadium 
wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z 
zastrzeżeniem pkt. VII.8. 8.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca 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 że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących 
po jego stronie. 9.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 
wskazany przez Wykonawcę. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących 
po stronie wykonawcy. 11. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 2 lit. od b) do 
e) SIWZ z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż wypłata Zamawiającemu sumy gwarancyjnej 



nastąpi także w przypadku określonym w pkt. VII. 8) SIWZ. 12.Zamawiający wymaga, aby niepieniężne 
formy zapłaty wadium miały charakter nieodwołalny i bezwarunkowy - równoważny pieniądzu. 
III.2) ZALICZKI 
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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykonał w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy to w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia o wartości minimum 10 tys. każde, na 
opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej o wartości związane z termomodernizacją 
istniejących obiektów lub budową nowych obiektów o kubaturze co najmniej 1200m3.W przypadku 
oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za spełniony w odniesieniu do Wykonawców, którzy 

dysponują osobami: 1.4.1.minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w 
specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu § 17 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006r. nr 83, poz.578 z późn. zm.), 1.4.2.minimum jedną 
osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu § 24 ust. 1, 
cytowanego wyżej rozporządzenia, 1.4.3. minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do 
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w rozumieniu § 23 ust. 
1, cytowanego wyżej rozporządzenia Zamawiający uzna odpowiadające wyżej wymienionym i ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą 
potwierdzać nieograniczony zakres. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 
Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie; 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, 
głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, 
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

• 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 do 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 
kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca może polegać na wiedzy i 
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 
zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 
ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w 
stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę 
z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów dotyczących: 
1)zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2)sposobu wykorzystania zasobów innego 
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3)charakteru stosunku, jaki będzie łączył 
Wykonawcę z innym podmiotem, 4)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia 

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.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1.Strony dopuszczają zmianę postanowień niniejszej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), w przypadku 
wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: 



1.1. zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, 1.2. wystąpienia urzędowej 
zmiany stawki podatku VAT po dacie zawarcia umowy, 1.3. z powodu okoliczności siły wyższej, np. 
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 
przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 
grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 1.4. odstąpienia na wniosek Zamawiającego od 
realizacji części zamówienia i związanej z tym zmiany wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia 
obiektywnych okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania 
postępowania, a które powodują, że wykonanie przedmiotu zamówienia bez ograniczenia zakresu 
zamówienia powodowałoby dla Zamawiającego niekorzystne skutki z uwagi na zamierzony cel realizacji 
przedmiotu zamówienia i związane z tym racjonalne wydatkowanie środków publicznych, 1.5. 
wprowadzenia zmian w stosunku do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie 
wykonywania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu umowy, w sytuacji konieczności 
usprawnienia procesu realizacji zamówienia. 4. W związku z wskazanymi w ust. 1 pkt 1.1.-1.5 
okolicznościami dopuszczalne jest zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia o którym mowa w §3 ust. 
2, przy czym zwiększenie wynagrodzenia dopuszczalne jest o kwotę nie większą niż udokumentowany 
wzrost kosztów świadczenia usługi. 5. Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 
pod rygorem jej nieważności. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.wegliniec.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 
Węgliniec, Wydział Planowania i Rozwoju- pokój nr 8, ul. Sikorskiego 3, 59 - 940 Węgliniec.Opłata 40 zł na 
konto 12 8382 0001 2600 0648 3000 0010 dopisek - opłata za SIWZ. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2014 
godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta Węgliniec, Sekretariat - pokój nr 21, ul. Sikorskiego 3, 59 - 
940 Węgliniec.. 
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 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Program 
Operacyjny PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii.. 
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 
 

 


