
Murów: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach
Numer ogłoszenia: 21784 - 2012; data zamieszczenia: 24.01.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murów , ul. Dworcowa 2, 46-030 Murów, woj. opolskie, tel. 0-77 
4214034, faks 0-77 4214032.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.murow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa świetlicy 
wiejskiej w Radomierowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radomierowicach przy ul. 
Wolności 24 realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa i rozbudowa 
świetlicy wiejskiej w Radomierowicach. Przedmiot prac budowlanych obejmuje wykonanie prac 
rozbiórkowych, wykonanie robót budowlanych przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy 
wiejskiej, wykonanie nowej infrastruktury w zakresie uzbrojenia i zagospodarowania terenu. 
Przedmiot prac budowlanych obejmuje m.in.: -wykonanie nowych otworów okiennych i 
drzwiowych i wydzielenie nowych pomieszczeń, -wykonanie izolacji poziomej istniejących ścian 
budynku metodą podcinki, -przebudowę składu opału na kotłownię olejową, -rozbudowę budynku o 
pomieszczenie kuchni oraz dobudowę wiatrołapu, -wykonanie nowego stropu oraz dwuspadowego 
dachu nad budynkiem, -docieplenie istniejących ścian warstwą styropianu gr. 10 cm, -wykonanie 
nowych posadzek , tynków oraz stolarki drzwiowej i okiennej, -wykonanie nowych instalacji: 
wodociągowej, kanalizacyjnej, c.o., wentylacji mechanicznej wraz z armaturą i urządzeniami, 
-wykonanie nowej instalacji elektrycznej oświetlenia, zasilania gniazd wtykowych oraz urządzeń 
technicznych i technologicznych wraz z osprzętem i urządzeniami, instalacji odgromowej, 
-przekładkę istniejącego przyłącza wodociągowego oraz wykonanie nowego przyłącza do 
istniejącego zbiornika kanalizacji sanitarnej, -przygotowanie stanowiska do składowania odpadów 
stałych , -wykonanie utwardzonych polbrukiem dojść do budynku, -rekultywacje terenu i obsianie 
trawą, -rozbiórkę istniejących obiektów i elementów budowlanych Istniejąca powierzchnia 
zabudowy wynosi 173,04 m2 , po rozbudowie 204,77 m2 . Szczegółowy zakres robót jest określony 
w projekcie budowlanym pn. Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej 
opracowanie zbiorowe z września 2010r. Zamówienie obejmuje kompletne i kompleksowe 
wykonanie wszystkich prac budowlanych w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej 
obejmujące wykonanie prac rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych wraz 
z wykonaniem wszystkich podłączeń, prób, badań i testów Na realizacje przedmiotowego zadania 
zostało wydane pozwolenie na budowę - decyzja nr 1051-10 z dnia 21.10.2010r. Każdy z oferentów 
winien dokonać wizji lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem oględzin warunków placu budowy 
celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i niezbędnych do przygotowania oferty, 
gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania cen lub 
pominięcia elementów niezbędnych do wykonania zamówienia. Koszt wizji lokalnej poniesie 
oferent. Załączony do specyfikacji przedmiar robót ma wyłącznie charakter informacyjny i nie 
stanowi podstawy do sporządzenia oferty. Oferent jest zobowiązany do ustalenia wielkości i rodzaju 



robót niezbędnych do wykonania zamówienia w oparciu o dokonaną wizję w terenie, posiadaną 
wiedzę, dokumentację projektową i obowiązujące przepisy i normy, a które to wielkości robót 
stanowić będą o wartości przedkładanej przez niego oferty..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 65.00.00.00-3, 45.29.00.00-7, 45.26.25.00-6, 
45.31.12.00-2, 45.30.00.00-0, 45.42.10.00-4, 45.44.10.00-8, 45.11.13.00-1.

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: Zakończenie: 
31.07.2012.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.500,00zł 
słownie: sześć tysięcy pięćset złotych

III.2) ZALICZKI

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

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

• W celu potwierdzenia prawa Wykonawcy do ubiegania się o zamówienie publiczne 
określonego w art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający na 
podstawie art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
żąda złożenia oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia dwóch lub więcej 
wykonawców ww. oświadczenie ma być złożone a) wspólnie w imieniu wszystkich 
wykonawców ( jeżeli będzie je składał pełnomocnik wówczas pełnomocnictwo 
obejmować nie tylko upoważnienie do występowania w imieniu wszystkich 
Wykonawców , ale także upoważnienie do występowania w imieniu każdego z 
Wykonawców z osobna), albo b) przez każdego Wykonawcę odrębnie. Dokonanie 
oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na 
podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadcvzeń i dokumentów. 
Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów , a następnie dokona sprawdzenia 
spełnienia warunków według zasady spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać 
jednoznacznei z treści oświadczeń i dokumentów.

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

• W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia do 
wykonania zamówienia Zamawiający żąda złożenia oświadczenia w formie wykazu 
robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, z podaniem 



ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem do wykazu 
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Warunek zostanie uznany za spełniony 
jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej 2 roboty budowlane, których przedmiotem 
była budowa , przebudowa lub rozbudowa budynku każda o wartości minimum 500 
000zł brutto. W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, 
Wykonawca do wykazu załączy pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego 
doświadczenia wystawione przez podmiot udostepniajacy. Dokonanie oceny 
spełnienia warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów. Zamawiający sprawdzi 
kompletność dokumentów , a następnie dokona sprawdzenia spełnienia warunków 
według zasady spełnia/ nie spełnia, co musi wynikać jednoznacznei z treści 
oświadczeń i dokumentów

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

• W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
Zamawiający żąda złożenia złożenia oświadczenia w formie wykazu osób, które 
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych dla 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności . 
Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: kierownika 
budowy z uprawnieniami do sprawowania samodzielnej funkcji technicznej / 
wpisanego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego/ w specjalności 
budowlano-konstrukcyjnej bez ograniczeń i posiadającego co najmniej 5 letnie 
doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowanika budowy.Zamawiający uzna 
odpowiadające wyżej wymienionemu i ważne uprawnienia budowlane wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, jeżeli będą potwierdzać wymagany 
zakres.Wykonawca składający ofertę zobowiązuje się w przypadku podpisania 
umowy, do skierowania do pracy osobę wskazaną w wykazie. W przypadkach 
losowych wykluczających zatrudnienie osoby wskazanej w ofercie Wykonawca 
będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o tych samych kwalifikacjach 
zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania 
zamówienia, a także wykonywanych przez niego czynności. W przypadku wykazania 
w wykazie osoby, którą udostępni inny podmiot, Wykonawca do wykazu dołączy 
pisemne zobowiązanie do udostępnienia danej osoby, wystawione przez podmiot 
udostępniający.Dokonanie oceny spełnienia warunkuudziału w postępowaniu 
odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i 
dokumentów. Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów, a następnie dokona 
sprawdzenia spełnienia warunku według zasady spełnia/ nie spełnia.

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 

• 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 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Dokument z którego wynika upoważnienie Wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo 
do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

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
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartych w umowie w przypadku: 1. Zamawiający 
dopuszcza zmianę kierownika budowy, przedstawionego w ofercie jedynie za uprzednią zgodą 
Zamawiającego, akceptując nowego kierownika w przypadku gdy: 1) Wykonawca z własnej 
inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w przypadku: choroby lub innych zdarzeń losowych 
dotyczących kierownika budowy lub nie wywiązywania się kierownika budowy z obowiązków 
wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia osoby o 
tych samych kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do 
wykonania zamówienia. 2) Zamawiający może żądać, a Wykonawca musi to żądanie spełnić we 
wskazanym przez Zamawiającego terminie , zmiany kierownika budowy z powodu iż nie wykonuje 
on swoich obowiązków wynikających z umowy i przepisów prawa. 2. Zmiany przepisów prawnych 
podatku VAT mających wpływ na cenę umowy. 3. Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane 
zmianą organizacyjno- prawną, przekształceniem lub połączeniem z inną firmą. 4. Zamawiający 
dopuszcza zmianę terminu wykonania robót w przypadku: 1) wstrzymania robót przez 
Zamawiającego lub inny organ uprawniony, nie wynikających z winy Wykonawcy. 2) wystąpienie 
konieczności realizacji robót nieobjętych przedmiotem zamówienia eżeli ich podjęcie skutkuje 
koniecznością wstrzymania prac objętych przedmiotem zamówienia, które mogą być kontynuowane 
wyłącznie po zakończeniu realizacji robót nieobjętych zamówieniem. Warunkiem zmiany umowy 



będzie udokumentowany wniosek, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest 
konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia i Strony umowy wyrażą zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.murow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Murów ul. Dworcowa 2 46-030 Murów pokój nr 19 nieodpłatnie. Na wniosek Wykonawcy 
Zamawiający prześle specyfikację pocztą wówczas pobierze tylko koszty przesyłki..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.02.2012 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy w Murowie ul. Dworcowa 2 46-030 Murów 
pokój nr 10 /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 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 
Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW 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


