
Bolesławiec: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI KRUSZYN 

Numer ogłoszenia: 65173 - 2015; data zamieszczenia: 07.05.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Bolesławiec , ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec, woj. 

dolnośląskie, tel. 075 7323221, faks 075 7351783. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslawiec.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA PRZEDSZKOLA WE WSI 

KRUSZYN. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 

zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest budowa przedszkola we wsi Kruszyn wraz z 

wykonaniem instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej, instalacji ogrzewania, 

zagospodarowaniem terenów zewnętrznych, oraz wykonaniem oświetlenia zewnętrznego i 

przyłączy zewnętrznych, w zakresie umożliwiającym uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie. 

1.2 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót: 1.2.1 Budowa przedszkola 

Parametry obiektu: Powierzchnia użytkowa - 421,16 m2 Powierzchnia zabudowy - 520,23 m2 

Kubatura - 1226,67 m2 ZL II, budynek niski [N] Wysokość budynku 6,31 m Liczba pomieszczeń 24 

1.2.2 Przygotowanie terenu pod budowę. 1.2.3. Wykonanie wykopów pod fundamenty przyszłego 

budynku. 1.2.4 Wykonanie ław i ścian fundamentowych budynku. 1.2.5 Wykonanie izolacji 

przeciwwodnych pionowych i poziomych. 1.2.6 Wykonanie robót budowlanych związanych ze 

wznoszeniem budynku. 1.2.7 Montaż więźby dachowej. 1.2.8 Wykonanie ocieplenia oraz pokrycia 

dachowego. 1.2.9 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w budynku. 1.2.10 Montaż elementów 

wyposażenia instalacyjnego wentylacji w budynku. 1.2.11 Wykonanie i montaż pozostałych 



elementów instalacyjnych w budynku (instalacje sanitarne, gazowe i elektryczne). 1.2.12 

Wykonanie elementów zewnętrznych budynku. 1.2.14 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych 

budynku. 1.2.15 Wykonanie elewacji budynku. 1.2.16 Wykonanie robót budowlanych związanych z 

zagospodarowaniem terenu, wykonanie nawierzchni utwardzonych chodników. 1.2.17 Wykonanie 

przyłączy wodno - kanalizacyjnych i elektrycznych, gazowych. 1.2.18 Wykonanie oświetlenia 

zewnętrznego. 1.2.19 Zagospodarowanie działki - przygotowanie i obsianie trawą. 1.2.20 

Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.40.00.00-1, 

45.30.00.00-0, 45.31.00.00-3. 

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: 15.06.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 37 

000,00 zł (słownie TRZYDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY 00/100) na okres związania ofertą. 

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 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku 

w tym zakresie.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w 

systemie spełnia/nie spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym 

postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca musi udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez 

wykazanie należytego wykonania, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończonych robót budowlanych (w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), polegających 

na budowie jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni 

zabudowy nie mniejszej niż 300 m2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od 

Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie spełnienia w oparciu o złożone 

przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w 

Rozdziale VI SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie 

spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty 

i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która posiada uprawnienia budowlane 

bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. nr 

89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami. Osoba wskazana jako ta, która będzie 

pełnić funkcję kierownika budowy musi należeć do właściwej izby samorządu 

zawodowego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie 

dokonana w systemie spełnia/nie spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w 

niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 

warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana w systemie spełnia/nie 

spełnienia w oparciu o złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty 

i oświadczenia wymienione w Rozdziale VI SIWZ. 

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; 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 



opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 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.4.4) 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 



Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

nie dotyczy 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 98 

 2 - Okres gwarancji jakości - 2 

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 

1. Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość dokonania istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres przewidzianych zmian obejmuje: 1) zmianę 

kierownika budowy - Wykonawca może dokonać zmiany kierownika budowy przedstawionych w 

ofercie jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika 

budowy na następujących warunkach: a) Wykonawca proponuje zmianę kierownika budowy w 

szczególności w razie: śmierci, choroby lub zdarzeń losowych, nie wywiązywania się z obowiązków 

wynikających z umowy, rezygnacji tej osoby itp. b) Zamawiający może żądać od Wykonawcy 

zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z 

umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem 

Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. 2) Zmianę terminu realizacji 

umowy z przyczyn nie zależnych od Wykonawcy ani od Zamawiającego, przy czym każda ze stron 

musi tą zmianę zaakceptować. Przesłanki zmiany terminu: a) Na skutek okoliczności wynikających 

z tzw. siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, 

którego nie można było przewiedzieć w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, b) Jeżeli warunki 

atmosferyczne, geotechniczne, terenowe, hydrologiczne, odmienne od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, 

w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów 



infrastrukturalnych lub ich części - uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuka budowlaną. Wstrzymanie robót z 

tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego, 

wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej 

pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany umowy. c) Wystąpienie w 

trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono 

związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu 

dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego. d) W 

przypadku wystąpienie zmian w przepisach prawa uzasadniających zmianę terminu. e) W 

przypadku przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy. f) W przypadku wydania postanowienia lub decyzji o 

wstrzymaniu robót budowlanych w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo 

budowlane albo wydania orzeczenia przez sąd bądź inny podmiot, którego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. g) W przypadku konieczności wykonania dodatkowych 

badań, ekspertyz, analiz itp. h) Z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, 

które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. 3) Zmianę wynagrodzenia w 

przypadku zmiany ustawowej stawki VAT. 2. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy 

będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwe umotywowanie 

potwierdzone przez każdą ze stron umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.gminaboleslawiec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec ul. Teatralna 1a. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

22.05.2015 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Bolesławiec, 59-700 Bolesławiec ul. 

Teatralna 1a. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 

 

 


