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Popielów: Odbudowa zniszczonego poszycia dachu w budynku Domu Kultury w Popielowie, naprawa 

dachu oraz zawilgoconych sufitów, ścian, zamokniętej suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych 

Numer ogłoszenia: 179657 - 2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy , ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, woj. opolskie. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.popielow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa zniszczonego poszycia dachu w 

budynku Domu Kultury w Popielowie, naprawa dachu oraz zawilgoconych sufitów, ścian, zamokniętej 

suchej zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 

odbudowa zniszczonego dachu Domu Kultury poprzez wymianę zniszczonego pokrycia dachowego z 

dachówki cementowej na dachówkę ceramiczną wraz z wymiana zniszczonych krokwi oraz elementów 

konstrukcyjnych, remontem lukarn, kominów, instalacji odgromowej oraz obróbek blacharskich. W zakres 

prac wchodzi także remont suchej zabudowy gipsowo-kartonowej na poddaszu. Szczegółowy zakres robót 

określa STWiOR oraz przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego SIWZ. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.45.30.00-7, 45.40.00.00-1. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany 

jest wnieść wadium w wysokości 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych). Szczegóły wniesienia wadium 

zawiera SIWZ 

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 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o dotychczasowe 

realizowane zamówienia.Wykonawca musi się wykazać udokumentowane należyte 

wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch 

robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego z dachówki o pow. 

dachu min 600 m2 z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia referencji potwierdzających że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Weryfikacja spełniania tego warunku dokonywana będzie w oparciu o przedstawienie osób 

niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz oświadczenia na temat ich kwalifikacji 
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zawodowych.Wykonawca dysponuje osobą, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane 

do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie , oraz należącymi do Okręgowej 

Izby Inżynierów Budownictwa Wymagany jest: - Kierownik budowy Niniejsza osoba winna 

posiadać uprawnienia do wykonania samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń 

zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (D. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 118 z 

późn. zm.) do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w 

odpowiednim zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Weryfikacja tego warunku dokonana będzie na podstawie przedstawienia dokumentu 

potwierdzającego posiadanie polisy ubezpieczeniowej Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). 

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 
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nie wcześniej niż 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 

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.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) wypełnionego formularza ofertowego wg załącznika Nr 1 do niniejszej SIWZ b) pełnomocnictwa do 

podpisania oferty ( w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik) c) pisemnego zobowiązania 

innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia - tylko w przypadku, gdy 

Wykonawca samodzielnie nie dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, d) 

wykaz prac powierzony podwykonawcom (jeżeli dotyczy) e) kosztorys ofertowy 

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 
1. Zgodnie z art. 144.1 u.p.z.p. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie 

którykolwiek z niżej wymienionych warunków: A. Zmiana terminu realizacji umowy : a) jeżeli zmiana jest 

konieczna z powodu działania siły wyższej tj. tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 

niezależnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania należytej 

staranności nie można było uniknąć w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk 

żywiołowych ,katastrofy budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, b) 

jeżeli Wykonawca złoży wniosek o skrócenie terminu wykonania umowy, a zmiana jest korzystna dla 

Zamawiającego, c) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne ( kategoria gruntu, kurzawka itp. ) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 

d) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe w 

szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp. 

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, e) jeżeli zmiany będą następstwem działania 

organów sądowych lub administracyjnych , w szczególności dotyczących: - przekroczenia zakreślonych 

przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., - odmowy wydania 

przez organy administracji wymaganych decyzji ,zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji 

projektowej , - wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku , o którym mowa w 

art. 50 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 156 

poz. 1118 z późn.zm.) - konieczności uzyskania wyroku sądowego , lub innego orzeczenia sądu lub organu 

administracyjnego , którego konieczności nie przewidziano przy zawieraniu umowy. Konieczności 

zaspokojenia roszczeń osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nie artykułowanych lub nie 

możliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy, W przypadku wystąpienia 

którejkolwiek z okoliczności wymienionych w 1) a-e termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu 
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przedłużeniu , nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności B. Zmiana sposobu wykonania umowy 

: a) zmiany technologiczne wywołane w szczególności: - niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń 

wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, - pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub 

urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji 

projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 

niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - wystąpieniem znacząco odmiennych od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych ( kategoria gruntu, kurzawka itp.) 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. b) zmiany osobowe - zmiana 

osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej 

równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym ) c) zmiany w organizacji 

wykonania przedmiotu umowy - zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania robót budowlanych 

bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub zmiana innych ustaleń 

dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy, - zmiana zasad dokonywania 

odbiorów robót budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa i nie spowoduje zwiększenia 

kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, - zmiana treści dokumentów przedstawianych 

wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy przy 

czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej 

realizacji przedmiotu umowy . C. Płatności a) zmiana terminów płatności wynikająca z wszelkich zmian 

wprowadzanych przez strony do umowy. D. Pozostałe zmiany a) rezygnacja z części robót na skutek 

projektu budowlanego (w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych ) z 

jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, b) zmiana 

ustawowej stawki podatku VAT .W takim przypadku obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia jest 

możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ, d) wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres. 2. Zmiany zawartej 

umowy wymagają pisemnego uzasadnienia sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w 

skład której wejdzie inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

Zmiana umowy wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 3. Pozostałe kwestie 

odnoszące się do umowy uregulowane są we wzorze umowy załączonym do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.bip.popielow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Popielowie ul. Opolska 13 46-090 Popielów pok. nr 12. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2011 

godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Popielowie ul. Opolska 13 46-090 Popielów kancelaria Wójta I 

piętro. 

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 

 

 


