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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żórawina , ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, 
tel. 71 3165157, faks 71 7234900.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zorawina.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 budynku świetlicy wiejskiej 
oraz biblioteki w miejscowości Węgry, Gmina Żórawina..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie remontu budynku świetlicy wiejskiej oraz biblioteki w miejscowości 
Węgry, Gmina Żórawina w zakresie: roboty budowlane:świetlica, scena i pomieszczenia dla 
aktorów, pomieszczenia podawcze, kuchnia, siłownia, korytarz, elewacja, roboty sanitarne, nowe 
WC, szambo i instalacja wod-kan, prace wywozowe, wywóz gruzu i ziemi po robotach 
budowlanych..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.13.00-8, 45.31.00.00-3.

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: Okres w miesiącach: 
3.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI

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

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

http://www.bip.zorawina.pl/


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

• Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy zgodnie z art.22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -zał nr 1 do 
oferty

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

• Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem wiedzy i 
doświadczenia w zakresie co najmniej dwóch ważniejszych realizacji tożsamych do 
przedmiotu przetargu zrealizowanych przez firmę w okresie pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy- w tym okresie wraz z dokumentami innych zamawiających 
potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie(referencje, opinie listy 
polecające, protokoły odbioru lub inne dokumenty).

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy dysponują odpowiednim 
potencjałem technicznym do realizacji zamówienia. Ocena spełniania tego warunku 
nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy, zgodnie z art.22 ust 1 
Prawo zamówień publicznych poprzez stwierdzenie spełnia niespełnia.

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

• Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował osobami posiadającymi 
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności 
odpowiadającej przedmiotowi zamówienia . Ocena spełniania tego warunku nastąpi 
na podstawie złożonego wykazu osób odpowiadających za kierowanie robotami 
budowlanymi wraz z oświadczeniem, że osoby te posiadają wymagane uprawnienia, 
poprzez stwierdzenie spełnia/ niespełnia.

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

• Wykonawca winien posiadać środki finansowe na realizację przedmiotowego 
zamówienia oraz posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. związanej z przedmiotem zamówienia.

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  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 potencjał 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.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
Zamwiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: terminu wykonania 
zamówienia, sposobu realizacji zamówienia wynikającej ze zmian w obowiązujących przepisach 
prawa bądź wytycznych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, zmiany osób 
wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcą do nadzorowania i kontaktów roboczych w 
trakcie realizacji. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ceny ofertowej w przypadku 
ustawowej zmiany stawki podatku VAT w czasie realizacji zamówienia, o wielkość tej stawki, w 
przypadku rezygnacji z części zamówienia wynikającej z zaistnienia okoliczności powodującej, że 
wykonanie jej nie leży w interesie publicznym. Zamawiajacy przewiduje możliwośc zmiany 
terminu wykonania zamówienia: w przypadku udzielenia Wykonawcyzamówienia dodatkowego w 
oparciu o art 67 ust 1 pkt.5 ustawy Pzp, jeśli wykonanie( (sposób technologia)będzie skutkowało 
wydłużeniem terminu wykonania zamówienia podstawowego, w przypadku wstrzymania robót 
budowlanych w wyniku działania siły wyższej, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy 
przez inspektora nadzoru, o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkować wydłużeniem 



terminu wykonania zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy, a w szczególności w przypadku błędów w dokumentacji projektowej, kolizji z 
niezinwettaryzmowanymi sieciami podziemnymi, konieczności prowadzenia prac 
wykopaliskowych itp.W powyższych przypadkach nowy termin wykonania zamówienia ustali 
Zamawiający po negocjacjach z Wykonawcą. Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby 
nadzorujące lub współpracujące w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione 
zarówno przez Zamawiającego i Wykonawcę. Jeśli osoby te winny spełniać określone wymagania 
to strony to potwierdzą w sposób przewidziany w SIWZ. Jeżeli osoby te nie muszą spełniać 
określonych wymagań to ich zmiana może po uprzednim pisemnym zawiadomieniu strony 
przeciwnej.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.zorawina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 55-020 Żórawina 
ul. Kolejowa 6 - siedziba Urzędu Gminy Żórawina.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15.03.2013 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Żórawina ul. Koejowa 6 - sekretariat.

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 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem rozwoju 
Obszarów Wiejskicj na lata 2007-2013..

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


