
Głuszyca: Remont dachu na budynku Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy 
- zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi 

Numer ogłoszenia: 269958 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, woj. 
dolnośląskie, tel. 074 8456263, faks 074 8456339. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gluszyca.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu na budynku 
Centrum Kultury ul. Grunwaldzka 26 w Głuszycy - zadanie związane z usuwaniem skutków 
powodzi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac 
obejmuje m.in.: - rozbiórka pokrycia z dachówki, - rozebranie łacenia, - deskowanie połaci 
dachowych z tarcicy, - pokrycie dachu dachówką bitumiczną, - pokrycie dachu papą 
termozgrzewalną dwuwarstwowe, - przemurowanie kominów, - wymiana okien w połaci 
dachowej, - wykonanie obróbek z blachy ocynkowanej - rozebranie i montaŜ rynien i rur 
spustowych, Szczegółowy zakres prac wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.19.10-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

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

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.11.2009. 



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

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 
1.1 Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz 
sytuacji finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniŜszych zasad : 1) 
udokumentowane naleŜyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem 
wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jednego remontu pokrycia 
dachowego w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (z podaniem jego 
wartości, daty wykonania oraz odbiorcy). a) dysponowaniem w celu wykonania 
zamówienia przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 1.2. Ocena spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach 
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 1.3. 
Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym 
terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub, którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta 
wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do 
wypełnionego formularza ofertowego (wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ) winny 
być dołączone następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 
ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (wg załącznika nr 2) do 
niniejszej specyfikacji 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, 
przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu do składania ofert. Uwaga ! Z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto 
jest upowaŜniony do reprezentowania firmy (wykonawcy), w przeciwnym razie 
naleŜy dołączyć listę osób uprawnionych oraz sposób reprezentowania 3. Wykaz 
wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania tj. przed 
datą publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, minimum jednego remontu pokrycia dachowego z dachówki 
w zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, z podaniem jego wartości, daty 
wykonania oraz odbiorcy. Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć 
dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie (referencje, 
protokoły odbioru, itp.) Wykaz naleŜy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym 
(załącznik Nr 3). 4. Wykaz osób (wg załącznika nr 4) wraz z dokumentami 
potwierdzającymi posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami 



budowlanymi przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania 
zamówienia w specjalnościach: 1) konstrukcyjno-budowlanej, oraz zaświadczenia, 
wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę InŜynierów 
Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby. 
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: Wykonawca 
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składa dokumenty zgodnie z § 2 i § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od 
Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 
605 z późn. zm.) Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w wyznaczonym 
terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty zawierające błędy, do ich 
uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich uzupełnienia konieczne 
byłoby uniewaŜnienie postępowania.. 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.gluszyca.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  02.09.2009 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 
58-340 Głuszyca pokój nr 1 - Biuro Obsługi Klienta. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  NIE DOTYCZY. 

 


