
Węgliniec: Modernizacja budynku przy Placu Wolno ści 1 w 

Węglińcu dla potrzeb W ęglinieckiego Centrum Kultury - Etap I i II  

Numer ogłoszenia: 55517 - 2010; data zamieszczenia:  12.03.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.wegliniec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja budynku przy Placu 

Wolności 1 w Węglińcu dla potrzeb Węglinieckiego Centrum Kultury - Etap I i II. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem 

zamówienia jest wykonanie robót związanych z rozbudową oraz zmianą sposobu uŜytkowania 

budynku wielofunkcyjnego dla potrzeb Węglinieckiego Centrum Kultury w Węglińcu - Etap I i Etap 

II, zgodnie z: 1. dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany rozbudowy ze zmianą 

sposobu uŜytkowania budynku w Węglińcu przy Placu Wolności 1 na pomieszczenia Centrum 

Kultury w Węglińcu b) Przedmiary robót, które są dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować 

skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. 2. Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dla rozbudowy ze zmianą sposobu uŜytkowania budynku w 

Węglińcu przy Placu Wolności 1 na pomieszczenia Centrum Kultury w Węglińcu W/w opracowania 

stanowią załącznik nr 9 do SIWZ. 3. 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. Ustala się 

następujący harmonogram realizacji zamówienia: 4.1.Etap I - termin wykonania - do 27.10.2010r. - 

roboty rozbiórkowe; - rozbudowa budynku; - roboty pokrywcze dachów ceramicznych; - stolarka 

wewnętrzna i wyposaŜenie podstawowe; 4.2. Etap II - termin wykonania - do 17.08.2011r. - roboty 

rozbiórkowe; - rozbudowa budynku; - roboty pokrywcze dachów ceramicznych; - roboty tynkowe i 

podjazd dla niepełnosprawnych; - stolarka wewnętrzna i wyposaŜenie podstawowe; - strop 

podwieszony; - tynki wewnętrzne i malowanie; - podłogi i posadzki, okładziny ścian; - 

pomieszczenia po OSP; - klimatyzacja pomieszczeń; - instalacja wod.-kan. I c.o.; - instalacje 

elektryczne; - posadzka z klepki parkietowej; - elewacja; - wydzielenie łazienek. 4.3. Wykonawca 

sporządza geodezyjną dokumentację powykonawczą. 5. Ustala się następujące warunki płatności. 

5.1. Podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 5.2. 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 5.3. NaleŜne wykonawcy 

wynagrodzenie będzie płatne po zakończeniu poszczególnych etapów robót. 5.4. Zamawiający 

dokona odbioru częściowego stanowiącego podstawę do wystawienia faktury częściowej po 

zakończeniu robót wymienionych w I etapie. 5.5. 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.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 

45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 17.08.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 

PLN (słownie: dziesięć tysięcy). 2. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia i godz. 

składania ofert. 3. Wadium moŜe być wniesione w: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub 



poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pienięŜnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 41 

8382 0001 2600 0648 3000 0070 z dopiskiem: wadium - Modernizacja budynku przy Placu 

Wolności 1 w Węglińcu dla potrzeb Węglinieckiego Centrum Kultury - Etap I i Etap II (znak sprawy 

PR.ZP.341-6/10). 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 si ę 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 do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

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, murarsko - tynkarskie na jednym budynku uŜyteczności publicznej o 

powierzchni minimum 500 m2, przy czym wartość tych robót nie moŜe być mniejsza niŜ 

600.000,00 zł (brutto). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) przez budynek uŜyteczności 

publicznej rozumie się budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyŜszego, nauki, 

wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, 

gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, 

obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym 

śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za 

budynek uŜyteczności publicznej uznaje się takŜe budynek biurowy lub socjalny. 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. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi dysponować następującymi osobami: 1.4.1.kierownik budowy w 

branŜy konstrukcyjno - budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; 

1.4.2.kierownik budowy w branŜy sanitarnej i budowlanej posiadający uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych; 1.4.3.kierownik budowy w branŜy instalacyjnej 

posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 



ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych. W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku 

Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej 

umowy dotyczące : 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) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych oraz 

innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, c) 

ujawnienia w trakcie robót urządzeń podziemnych, elementów instalacji, konstrukcji, których 

istnienie lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia uzgodnionych przez ZUD lub dokumentacji 

projektowej, d) wyjątkowo niesprzyjających warunków pogodowych, e) działania siły wyŜszej f) z 

powodu działań osób trzecich uniemoŜliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron g) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonywania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę, jeŜeli 

te zmiany są korzystne dla Zamawiającego 2 wzrostu/obniŜenia wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany stawek podatku dochodowego/lub stawek podatku od 

towarów i usług. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy i 

Miasta ulSikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

29.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ulSikorskiego 3 59 - 940 Węgliniec 

Sekretariat - pokój nr 2. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


