
Drawno: Wymiana pokrycia dachu na budynku przedszkola miejskiego w Drawnie 

Numer ogłoszenia: 230331 - 2010; data zamieszczenia: 25.08.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 095 7682031, faks 095 7682031. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pokrycia dachu na budynku 

przedszkola miejskiego w Drawnie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

polegad będzie na: - zerwanie (pasów) pokrycia z papy asfaltowej; - oczyszczenia podłoża 

drewnianego i zagruntowanie go środkiem gruntującym; - rozbiórka części przewodu kominowego; - 

wykonanie niezbędnych obróbek tynkarskich na części przewodu kominowego; - demontaż i montaż 

rynien; - demontaż i montaż rur spustowych; - ułożenie papy termozgrzewalnej; - demontaż i montaż 

instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres robót przewidziany do wykonania określony jest w 

przedmiarze robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które stanowią 

odpowiednio załączniki do niniejszej SIWZ. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówieo (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.19.00-3, 45.26.19.10-6. 

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: Zakooczenie: 31.03.2011. 

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

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieśd wadium w wysokości 2.000,00 zł słownie złotych: dwa tysiące złotych. 2. 

Wadium należy wnieśd w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U. 

Nr z 2007 Nr 42, poz. 275. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieśd wadium przed upływem terminu 

składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieśd na konto Zamawiającego: GBS O. w Choszcznie 

Nr 35 8359 0005 0031 4279 9000 0004, podając w tytule na dowodzie wpłaty: wadium - przetarg 

nieograniczony dach przedszkole 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin 

wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W 

przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego 

wniesienie wadium należy zamieścid w osobnej kopercie - opisanej wadium dołączonej do oferty. 7. 

Nie wniesienie wadium w terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 

pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający 

zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. -ustawy Pzp 9. Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 10. 

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed 

upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia protestu jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy 

Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeo, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub 

pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 

Zamawiający zatrzymuje wadium również w przypadkach określonych w art. 46 ust 5 ustawy Pzp. 

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 

o aktualny odpis z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art.24 ust.1 pkt.2 ustawy - wzór stanowi załącznik nr 3A do SIWZ 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W odniesieniu do warunku posiadania niezbędnego doświadczenia Zamawiający 

wymaga należytego wykonania minimum dwóch robót budowlanych o rodzaju i 

wartości zbliżonym do przedmiotu zamówienia. Spełnienie tego warunku zostanie 

ocenione na podstawie udokumentowania należytego wykonanie, w ciągu ostatnich 

5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwóch) robót 

budowlanych o rodzaju i wartości zbliżonym do przedmiotu zamówienia o wartości 

minimum 50.000,00 zł brutto każda. Zamawiający dokona oceny spełnienia 

warunków na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeo dołączonych do 

oferty. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeo musi wynikad jednoznacznie, 

iż Wykonawca spełnia wyżej wymieniony warunek. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. 

Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 

zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, 

które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca musi dysponowad 

: a) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o oświadczenie Wykonawcy że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz., 1655 z późn. 

zmianami) spełnia w/w warunek 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD 

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 przedłożyd: 

 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 ukooczone 

 wykaz osób, które będą uczestniczyd 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 uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnieo 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyd: 

 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 

 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 

 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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Dowód wniesienia wadium 

III.7) Czy ogranicza się możliwośd 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 postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 



Dopuszczalne zmiany postanowieo umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówieo publicznych przewiduje możliwośd 

dokonania zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności 

wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia. I. zmiana 

okresu przewidzianego na ukooczenie robót objętych zamówieniem 1) zmiany spowodowane 

warunkami atmosferycznymi w szczególności: a) klęski żywiołowe; b) warunki atmosferyczne 

odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób 

i sprawdzeo, dokonywanie odbiorów; 2) zmiany będące następstwem działania organów 

administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w 

szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma 

- typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne 

podmioty decyzji, zezwoleo, uzgodnieo itp.; II. Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi 

okolicznościami: 1) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na 

inne spełniające warunki określone w SIWZ. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.drawno.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskad pod adresem: Urząd Miejski w 

Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno. 

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

16.09.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno 

Sekretariat urzędu. 

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: nie dotyczy. 

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 paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały byd przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


