
Węgliniec: Restauracja zabytkowego kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w 
Starym Węglińcu 
Numer ogłoszenia: 37709 - 2010; data zamieszczenia: 23.02.2010 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w 
Starym Węglińcu , ul. M. Konopnickiej 16, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, tel. 75 
7712652. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: - 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: - 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: osoba prawna Kościoła Katolickiego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Restauracja zabytkowego 
kościoła p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy zabytkowym kościele p.w. Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Starym Węglińcu z: 1.dokumentacją projektową zawierającą Projekt 
budowlany sporządzony przez Pracownię Projektową ATA mgr inŜ. Mirosław Soczyński 
2.Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych opracowana przez 
Pracownię Projektową ATA mgr inŜ. Mirosław Soczyński. 3.Przedmiarem robót 
sporządzonym przez Pracownię Projektową ATA mgr inŜ. Mirosław Soczyński. W/w 
opracowania stanowią załącznik nr 9 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równowaŜne opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania 
i odbioru robót. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŜne do opisanych 
przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego produkty, 
urządzenia i technologie spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku 
zaoferowania innych urządzeń niŜ określone w SIWZ naleŜy dołączyć do oferty karty 
katalogowe tych urządzeń. 4. Zakres rzeczowy robót: - rozbiórki - usunięcie materiałów z 
rozbiórki z terenu budowy, - wymiana elementów drewnianych, impregnacja, - roboty 
murarskie, - tynki, - izolacje, - obróbki blacharskie, - rynny i rury spustowe, - pokrycie dachu 
dachówką, - stolarka drewniana, - malowanie elewacji, - instalacja odgromowa, - 
rusztowania, zabezpieczenia. UWAGA! Kościół p.w. Matki Boskiej Szkaplerznej jest 
obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. 
Roboty będą realizowane pod nadzorem konserwatorskim. 5. Wykonawca jest gospodarzem 



na terenie budowy i zobowiązany jest do: 5.1 ochrony mienia przed kradzieŜą i 
zabezpieczenia p. poŜ, 5.2. nadzoru nad przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy i p. poŜ, 5.3. odpowiedniego zorganizowania placu budowy, zabezpieczenia 
terenu budowy przed wejściem osób trzecich, 5.4. dostarczenia atestów, aprobat technicznych 
na zastosowane materiały 5.5. odpowiedniego oznakowania placu budowy 6. JeŜeli 
Wykonawca zamierza powierzyć określoną część prac podwykonawcom zobowiązany jest 
wskazać w ofercie zakres tych prac. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału 
w postępowaniu. 8. Zamawiający nie przewiduje odbiorów częściowych. 9. Ustala się 
następujące warunki płatności. 9.1.Wartość robót budowlanych nie moŜe zostać podwyŜszona 
w drodze aneksu do niniejszej Umowy. Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie 
będą waloryzowane w okresie realizacji umowy. 9.2.NaleŜne wykonawcy wynagrodzenie 
będzie płatne na podstawie faktury VAT. 9.3.Podstawą do wystawienia przez wykonawcę 
faktury VAT jest protokół bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót. 9.4. 
Faktura powinna być adresowana: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Starym Węglińcu, ul. Marii Konopnickiej 16 Stary Węgliniec, 59-940 
Węgliniec. NIP - 615-18 - 95 - 593 9.5. 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. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu 
odbioru końcowego spowodują naliczenie ponownego 30-dniowego terminu płatności od 
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów. 10. Wymagany okres 
rękojmi i gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez 
Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 11. 
Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a takŜe 
zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które 
mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania 
zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie wykonawca. 
12.UWAGA! ROBOTY NIE MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA - 
kościół w te dni musi być udostępniony wiernym. 13. Miejsce realizacji inwestycji - Stary 
Węgliniec ul. Główna, działka nr 493 AM-2.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.44.30.00-4, 45.26.25.00-6. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
20.07.2010. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 
3.500,00 PLN (słownie: trzy tysiące pięćset złotych). 2.Wadium powinno być wniesione 



najpóźniej do dnia i godz. składania ofert. 3.Wadium moŜe być wniesione w: - pieniądzu, - 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, 
z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, - gwarancjach bankowych, - 
gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 
mowa w art. 6 b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Z 2007r. Nr 42, poz. 275). 4.Wadium wnoszone w 
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy nr 48 8382 0001 2602 1018 2000 
0020 z dopiskiem: wadium - Restauracja zabytkowego kościoła (znak sprawy ZP.1/10). 5.W 
terminie składania ofert na rachunku Zamawiającego muszą znaleźć się pieniądze przelane 
tytułem wadium. Do oferty naleŜy dołączyć kopię polecenia przelewu. 6.W przypadku 
wniesienia wadium w formie innej niŜ w pieniądzu naleŜy złoŜyć oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie wadium w ofercie. Wykonawca załącza do oferty oryginał 
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemoŜliwiający jego zaginięcie, 
pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie moŜe być na 
trwale zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyŜszego zwrot oryginału 
będzie niemoŜliwy. 7.Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formie innej niŜ w 
pieniądzu (gwarancje, poręczenia) nie moŜe posiadać zapisów w swej treści, które ograniczają 
Zamawiającemu moŜliwość otrzymania kwoty wadium w okolicznościach określonych w 
ustawie Prawo zamówień publicznych. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium w 
formie gwarancji/poręczenia z treści tych gwarancji/poręczeń musi w szczególności 
jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłaty całej kwoty wadium 
nieodwołalnie i bezwarunkowo, na pierwsze Ŝądanie Zamawiającego zawierające 
oświadczenie, Ŝe zaistniały okoliczności zatrzymania wadium określone w ustawie Prawo 
zamówień publicznych, bez potwierdzania tych okoliczności. UWAGA!!! Treść 
gwarancji/poręczenia nie moŜe ograniczać bezwarunkowości gwarancji/poręczenia, a w 
szczególności nie moŜe zawierać zapisów , Ŝe Ŝądanie zapłaty wadium powinno być 
przekazane za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, który 
potwierdzi, Ŝe podpisy złoŜone na Ŝądaniu zapłaty naleŜą do osób uprawnionych do 
zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Wszelkie zapisy w treści 
gwarancji/poręczenia ograniczające Zamawiającemu moŜliwość otrzymania kwoty wadium 
spowodują wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 8.Wadium powinno być wniesione na cały okres związania 
ofertą. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wymienioną wyŜej formą 
wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 9.Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z warunkami określonymi w 
art. 46 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

III.2) ZALICZKI  

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

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

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie 
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 



prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co 
najmniej jednego zamówienia obejmującego roboty: dekarskie i elewacyjne na 
jednym obiekcie sakralnym wpisanym do rejestru zabytków, przy czym 
wartość tych robót nie moŜe być mniejsza niŜ 300.000,00 zł (brutto). Przez 
obiekt sakralny naleŜy rozumieć obiekt budowlany słuŜący kultowi 
religijnemu. Za wykonane zamówienie Zamawiający rozumie takie, w którym 
przedmiot umowy został wykonany zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończony. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 
Wykonawców, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek. 
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie 
z formułą spełnia-nie spełnia na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę 
oświadczeń i dokumentów. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi dysponować osobą, która posiada uprawnienia budowlane, 
niezbędne do podjęcia obowiązków kierownika budowy, zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo budowlane i która spełnia warunki określone w § 8 
Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie 
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, 
badań konserwatorskich i archeologicznych, a takŜe innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i 
poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150 
poz. 1579). W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, 
warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. Ocena spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia-nie 
spełnia na podstawie złoŜonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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, naleŜy przedłoŜyć: 

• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie 
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, 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 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 



całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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 

1.Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany 
zawartej umowy dotyczące : 1.1.terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia 
jednej z następujących okoliczności: a)w razie konieczności podjęcia działań zmierzających 
do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 
którego nie moŜna było przewidzieć, zagraŜającego Ŝyciu lub zdrowiu ludzi lub groŜącego 
powstaniem szkody o znacznych rozmiarach, b)wyjątkowo niesprzyjających warunków 
pogodowych, c)działania siły wyŜszej, d)z powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających 
wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron e)z 
powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu zamówienia 
proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli te zmiany są korzystne dla 
Zamawiającego 1.2 wzrostu/obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 
w przypadku zmiany stawek podatku dochodowego/lub stawek podatku od towarów i usług. 
2.Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez 
Strony Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego 
wystąpienie okoliczności wymienionej w ust. 1. Protokół konieczności będzie załącznikiem 
do aneksu zmieniającego umowę. 3. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia 
zmian w zawartej umowie nie moŜe nastąpić później niŜ 3 dni od zaistnienia okoliczności 
uzasadniających zmiany w umowie. 4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą 
mieć formę pisemną pod rygorem niewaŜności. 

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 moŜna uzyskać pod adresem: -osobiście w 
siedzibie Zamawiającego, -listem poleconym za zaliczeniem pocztowym Opłata za SIWZ - 
10,00 zł wpłata na konto nr 48 8382 0001 2602 1018 2000 0020 dopisek- opłata za SIWZ.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  11.03.2010 godzina 09:00, miejsce: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej w Starym Węglińcu ul. Marii Konopnickiej 16 Stary Węgliniec 59-940 WĘGL 


