
Gryfów Śląski: WYMIANA POKRYCIA DACHU RATUSZA W GRYFOWIE 
ŚLĄSKIM WRAZ Z DOCIEPLENIEM PODDASZA, WYMIANĄ OBRÓBEK 

BLACHARSKICH, RYNIEN I WYMIANĄ OKIEN.

Numer ogłoszenia: 257061 - 2008; data zamieszczenia: 08.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta Gryfów Śląski , Rynek 1, 59-620 Gryfów Śląski, 
woj. dolnośląskie, tel. 075 7813185.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gryfow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: WYMIANA POKRYCIA DACHU 
RATUSZA W GRYFOWIE ŚLĄSKIM WRAZ Z DOCIEPLENIEM PODDASZA, WYMIANĄ 
OBRÓBEK BLACHARSKICH, RYNIEN I WYMIANĄ OKIEN..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest - wymiana pokrycia dachu Ratusza w Gryfowie Śląskim wraz z dociepleniem poddasza, 
wymianą obróbek blacharskich, rynien i wymianą okien. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
znajduje się w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.00.00-7, 45.42.00.00-7.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.12.2008.

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



III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące 
warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj.: są dopuszczeni do obrotu 
gospodarczego i prowadzą działalność gospodarczą w zakresie robót budowlanych. 2. Posiadają 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia tj.: -Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem podobnych zamówień 
w okresie ostatnich 5 lat. W wykazie należy umieścić minimum jedno zadanie z zakresu remontu 
dachu obiektu zabytkowego , którego wartość przekracza 100.000 zł. brutto. Do wykazu należy 
dołączyć dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówienia, -Wykażą, że dysponują 
osobami, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakres 
wykonywanych przez nich czynności. Wymagane jest wykazanie 1 osoby posiadającej uprawnienia 
do kierowania robotami budowlanymi ( łącznie z kopią uprawnień i zaświadczeniem o 
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Ponadto wymagane jest zatrudnienie 
na etatach minimum 3 wykwalifikowanych pracowników budowlanych. 3. Znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4. Nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2, oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymaganych od 
Wykonawców metodą spełnia- nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Aktualny odpis z właściwego 
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Formularz 
ofertowy. 3. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust.1 i art.24 
ust. 1,2 ustawy PZP. 4. Wykaz osób, które będą pełnić funkcje kierownicze przy realizacji 
zamówienia, wraz z danymi na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także wykonywanych przez nich czynności. Wymagane jest wykazanie 1 osoby posiadającej 
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi ( łącznie z kopią uprawnień i zaświadczeniem o 
przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa). Ponadto wymagane jest zatrudnienie 
na etatach minimum 3 wykwalifikowanych pracowników budowlanych. 5. Wykaz zamówień 
zrealizowanych w ostatnich 5 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym, stanowiącym przedmiot 
niniejszego zamówienia (w wykazie należy umieścić minimum jedno zadanie z zakresu remontu 
dachu obiektu zabytkowego , którego wartość przekracza 100.000 zł. brutto)., z podaniem daty, 
miejsca wykonania i wartości zamówienia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
roboty te zostały wykonane należycie. Jeżeli Wykonawca przewiduje podwykonawców, należy 
wypełnić i załączyć do oferty przetargowej Załącznik wraz z oświadczeniem podwykonawcy o 
gotowości współpracy. Jeżeli Wykonawca nie przewiduje podwykonawców, należy wpisać w ww 
załączniku nie dotyczy i również załączyć go do oferty. 6. Kosztorysy ofertowe (1 szt.), dotyczący 
zakresu realizacji,.

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.gryfow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta 
w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, pok. nr 12..

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie 
uzyskania tego opisu: nie dotyczy.

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: nie dotyczy.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.10.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta w Gryfowie Śląskim, ul. Rynek 1, pok. 
nr 4, sekretariat..

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

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: nie dotyczy.


