
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.sulikow.pl 

 

Sulików: Remont budynku Urz ędu Gminy w Sulikowie  

Numer ogłoszenia: 63990 - 2012; data zamieszczenia:  02.03.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 

7787613, faks 75 7756922. 

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:  Remont budynku Urzędu Gminy w Sulikowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

Remont budynku Urzędu Gminy w Sulikowie Zakres prac obejmuje m.in.: Roboty posadzkowe: - rozebranie 

istniejących posadzek korytarzy i podestów klatki schodowej, - usuniecie starej zasypki i ułożenie wełny, - 

wyrównanie warstwy wyrównawczej na podestach, - gruntowanie i szpachlowanie podłoży, - wykonanie 

posadzek z wykładzin odpornych na ścieranie np. tarket w korytarzach, - posadzki z płytek 

antypoślizgowych na podestach kl. Schodowej, - konserwacja powierzchni posadzek, - wykonanie 

wycieraczki (w posadzce na parterze), - uporządkowanie terenu z wywozem i utylizacją gruzu, Wymiana 

stolarki drzwiowej: - wykucie starych ościeżnic, - ewentualne uzupełnienia, otynkowania ościeży, niezbędne 

przetarcia tynków, - osadzenie drzwi typu Porta z regulowanymi ościeżnicami w kolorze nawiązującym do 

drzwi na parterze (wymiary sprawdzić na budowie), - zakup i montaż drzwi antywłamaniowych, - wykucie 

krat, zakup i montaż drzwi Alu (w kolorze brąz) z naświetlami i szybami antywłamaniowymi, - wykucie i 

osadzenie drzwi PCV (parter) na nowym miejscu, - likwidacja progów Sufity podwieszane: - wykonanie 

sufitów podwieszanych na wys. +3m w pomieszczeniach wg przedmiaru, - demontaż starych opraw i 

montaż nowych (60 x 60) - demontaż i ponowny montaż gniazd i wyłączników Klatka schodowa: - 

usuniecie z kamiennych stopni schodowych pozostałości farb olejnych, - mycie, czyszczenie stopni 

kamiennych preparatami chemicznymi np. ILKA (czyszczenie stopni należy wykonać w pierwszej 
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kolejności), - demontaż starej oraz dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem 

szkłem bezpiecznym, Roboty malarskie korytarzy i klatki schodowej: - zeskrobanie starych tynków wraz z 

ich przetarciem, - wykucie szafek, - zamurowanie wnęk i uzupełnienie tynków, - wykonanie otworów 

wentylacyjnych typu Zet z osadzeniem kratek wentylacyjnych w Sali konferencyjnej, Sali ślubów oraz w 

pomieszczeniach biurowych, - przygotowanie podłoży do malowania w tym gruntowanie, - malowanie 

farbami emulsyjnymi i natryskowymi ścian (kolory do uzgodnienia z użytkownikiem) - malowanie ścian 

klatek schodowych i w części korytarzy farbami umożliwiającymi ich zmywanie ( płynna tapeta, tynki 

żywiczne) w uzgodnieniu z użytkownikiem, - zabezpieczenie folią podłóg, mebli, Wywiezienie i utylizacja 

gruzu. UWAGA!!! Prace remontowe prowadzone muszą być w trakcie działania Urzędu Gminy bez 

możliwości wykwaterowania jego użytkowników. Konieczne jest staranne przygotowanie się do 

prowadzenia robót, wyprzedzające zgromadzenie wszystkich niezbędnych urządzeń, materiałów i narzędzi 

oraz prefabrykacja pewnych elementów, tak aby prace zakończyć w planowanym terminie. Do obowiązków 

wykonawcy należy zabezpieczenie podłóg, mebli folią, konieczne przenoszenie mebli w uzgodnieniu z 

zamawiającym. Wykonanie prac należy nawiązać do wykonanych robót parteru. Wymiary sprawdzić na 

budowie. Wykonawca przed przystąpieniem do przetargu winien przeprowadzić wizję lokalną oraz: - 

zapoznać się z miejscami, w których będą wykonywane prace określone w umowie i zbadać ich 

dostępność, - zapoznać się z ogólnymi warunkami realizacji robót, a w szczególności z położeniem i 

wymiarami pomieszczeń, warunkami utrzymania sprzętu, etc. Wykonawca przed przystąpieniem do robót 

sporządzi szczegółowy harmonogram uzgodniony z Inwestorem oraz wyznaczonym Inspektorem Nadzoru. 

Harmonogram określać będzie precyzyjnie konieczny okres przygotowania (przekazania pomieszczeń dla 

odpowiedniego zorganizowania działania Urzędu) Kwestia zapewnienia bezpieczeństwa zarówno dla 

pracowników Wykonawcy jak i dla osób przebywających w budynku( pracownicy, interesanci urzędu) 

spoczywa wyłącznie na wykonawcy. Szczegółowy zakres robót do wykonania zawiera specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.43.21.00-5, 45.44.21.00-8, 45.42.21.00-4. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI  
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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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną 

odpowiadającą przedmiotowi zamówienia o wartości co najmniej 100.000,00 złotych brutto, 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiajacy nie stawia sczególnych wymagań w tym zakresie 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą wykonywać zamówienie lub 

pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: 

konstrukcyjno-budowlanej, warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co 

najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100 000 złotych 

(słownie : sto tysięcy złotych). 

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 ży 

przedło żyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
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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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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 
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzaj ący, 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  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 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  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy 

konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie 
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obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności 

zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a 

wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek 

obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu 

cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez 

Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z 

przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez 

Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami 

niepowstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.sulikow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Sulików ul. 

Dworcowa 5 59 - 975 Sulików. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.03.2012 

godzina 09:50, miejsce: Urząd Gminy Sulików ul. Dworcowa 5 (Biuro Obsługi Klienta) 59 - 975 Sulików. 

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 żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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