
Wleń: Remont i przebudowa Ratusza Miejskiego we Wleniu
Numer ogłoszenia: 62522 - 2014; data zamieszczenia: 21.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Wleń , pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 Wleń, woj. 
dolnośląskie, tel. 075 7136438, faks 075 7137050.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wlen.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 i przebudowa Ratusza 
Miejskiego we Wleniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 przebudowa i 
remont ratusza miejskiego we Wleniu zlokalizowanego na działce nr 100 w ob nr 2 miasta Wleń 
polegający na wymianie zewnętrznych okładzin tynkarskich w systemie tynków renowacyjnych do 
poziomu stropu, nad parterem wraz z wykonaniem powłoki malarskiej, naprawie zewnętrznych 
okładzin tynkarskich w systemie tynków tradycyjnych powyżej poziomu, stropu nad parterem wraz 
z wykonaniem powłoki malarskiej, montażu obróbek blacharskich gzymsów, renowacji opaski 
wokół stolarki drzwiowej drzwi wejściowych,wykonanie zewnętrznych parapetów podokiennych 
wymianie stolarki okiennej, renowacja zewnętrznej stolarki drzwiowej drzwi wejściowe, 
przebudowie schodów zewnętrznych wraz z wykonaniem pochylni dla osób niepełnosprawnych, 
wykonaniu opaski żwirowej wokół budynku, wymianie stolarki okiennej na poziomie parteru, 
wykonaniu przejścia otwór nieuzbrojony, pomiędzy dwoma pomieszczeniami na poziomie parteru, 
renowacji wewnętrznych schodów na klatce schodowej, przebudowie pomieszczeń sanitarnych na 
poziomie parteru przystosowanie dla osób niepełnosprawnych Zadanie 2 wymiana pokrycia 
dachowego na budynku ratusza miejskiego we Wleniu zlokalizowanego na działce nr 100 w ob nr 2 
miasta Wleń polegający na pokryciu z dachu z dachówki ceramicznej, pokrycie dachowe z papy 
asfaltowej. Szczegółowy przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej która 
stanowi załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.31.00-8, 45.44.30.00-4, 45.26.12.10-9.

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: 
31.05.2014.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę 
wadium w wysokości 15000 zł

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

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy udokumentują, że 
posiadają 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 na kwotę nie 
mniejsza niż 700 000,00 zł Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawcy udokumentują, iż posiadają wolne środki finansowe lub posiadają 
zdolność kredytową nie mniejszą niż 500 000,00 PLN Zamawiający dokona 
przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert), Ocena spełnienia warunków udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonana zostanie zgodnie z formułą 
spełnia nie spełnia. Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień 
publicznych może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 
podmiotu, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunku. 
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.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 
Dowodami potwierdzającymi spełnianie warunku są: poświadczenie, referencje, 
protokoły odbioru. Jeżeli Zamawiający (Gmina Wleń) jest podmiotem, na rzecz, 
którego roboty budowlane wskazane w wykazie, zostały wcześniej wykonane, 
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. 
Aby spełnić warunek Wykonawca musi wykazać, że wykonał roboty budowlane w 
zakresie remontów, przebudowy dachów wraz z wymianą pokrycia dachowego o 
łącznej wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto, potwierdzone dokumentami, 
że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. Dokument musi potwierdzać wymagany zakres prac, ich wartość, datę 
wykonania i miejsce realizacji. oraz, że wykonali roboty budowlane w zakresie robót 
ogólnobudowlanych obejmujących: wymianę stolarki okiennej, remont elewacji 
wymianę pokrycia dachowego, przebudowa pomieszczeń. budynków znajdujących 
się w rejestrze zabytków o łącznej wartości nie mniejszej niż 600 000,00 zł brutto, 
potwierdzonych dokumentami, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony,jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co 
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia w specjalności konstrukcyjno budowlanej, 
z doświadczeniem w kierowaniu robotami. Ww osoba musi posiadać aktualną 
przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca zobligowany 
jest wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonaniu zamówieniu i złożyć oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ 



i treścią Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ocena spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonana zostanie zgodnie z 
formułą spełnia nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy udokumentują, że 
posiadają 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 na kwotę nie 
mniejsza niż 700 000,00 zł Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawcy udokumentują, iż posiadają wolne środki finansowe lub posiadają 
zdolność kredytową nie mniejszą niż 500 000,00 słownie trzysta tysięcy złotych 
Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu 
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert, Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia dokonana zostanie 
zgodnie z formułą 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 
oraz  wskazujących,  czy  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 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; 

• informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą 
wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia; 

• 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• informację banku lub  spółdzielczej  kasy oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej 



wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
zamówienia; 

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot  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  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; 

• 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; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zasoby 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 10 -11 ustawy - wystawione 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; 

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
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do kwoty 50 tyś. zł

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: wlen.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: http://wlen.pl/bip/.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Wleń Pl. Bohaterów Nysy 7, 59-610 
Wleń sekretariat I piętro.

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: PROW.

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


