
 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: 

„Remont dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku świetlicy 
wiejskiej w Daleszewie gm. Gryfino”. 

  
 

I. Wymagany termin realizacji: Termin wykonania zamówienia do 40 dni od dnia 
przekazania placu budowy.  
 

II. SIWZ jest udostępniona na www.bip.gryfino.pl oraz można ją odebrać w siedzibie 
Zamawiającego, pok. 11 (SIWZ dostępna na stronie ww.bip.gryfino.pl jest bezpłatna. W 
przypadku pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ wraz z dok. przetargową w wersji 
papierowej Zamawiający pobierze opłatę pokrywającą koszty wydruku i przesłania – 
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 0151-39/04 Burmistrza Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 15 
marca 2004 roku w sprawie określenia zasad i sposobu udostępnienia informacji 
publicznej oraz wysokości opłaty za jej udostępnienie – Zarządzenie dostępne jest na 
stronie www.bip.gryfino.pl.), 
 

Przedmiotem zamówienia jest „Remont dachu wraz z wymianą pokrycia na budynku 
świetlicy wiejskiej w Daleszewie gm. Gryfino”, 

1.  realizowany na podstawie zgłoszenia   robót z dnia  04 luty 2009 r.  
 
Zakres zamówienia obejmuje:  
a/ rozebranie istniejącego pokrycia dachowego z papy wraz jego utylizacją,  
b/ rozebranie deskowania, 
c/ wymiana uszkodzonych elementów więźby dachowej, 
przemurowanie kominów z cegły / uzupełnienie ubytków/, 
d/ wykonanie nowego deskowania z płyty OSB, 
e/ wykonanie nowego pokrycia z blachy dachowkopodobnej wraz z obróbkami, rynnami 
i rurami spustowymi 

 
2. Kod CPV: Kod CPV: 45.26.11.00-5.   
 
3. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia wskazuje na konkretne produkty, 

materiały lub urządzenia z podaniem nazwy producenta lub innych oznaczeń 
konkretyzujących producenta, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez wykonawców 
produktów, materiałów lub urządzeń równoważnych. 

4. Zamawiający informuje, że na placu budowy tj. wewnątrz obiektu świetlicy 
wiejskiej w Daleszewie prowadzone są roboty ogólnobudowlane. Na chwilę obecną   
wstrzymane zostały prace remontowe w pomieszczeniach: sali głównej, sali 
kominkowej, sceny oraz pomieszczeń do nich bezpośrednio przylegających do 
czasu zakończenia robót wynikających w niniejszego zakresu  tj. wymiany 
pokrycia i remontu więźby dachowej. 

     Zaawansowanie robót remontowych wewnętrznych w całym obiekcie wynosi w   
     granicach 40-45 %.  Wykonane elementy zostały zinwentaryzowane, w przypadku  
     uszkodzenia będą obciążały wykonawcę remontu dachu wyłonionego w niniejszym   
     postępowaniu.. 

 



III. Uprawnione osoby do kontaktów z wykonawcami – mgr inż. Mariusz Andrulewicz i 
Krystyna Klimek    
 

IV. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesantów (BOI).  
 

V. Termin składania ofert upływa dnia 17 marca  2009  roku o godz. 1000  
 

VI. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17 marca 2009 r. o godz. 1030 w siedzibie UMiG w Gryfinie 
przy ulicy 1 Maja 16 pok. 11 A  
 

VII. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.  
 

VIII. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć 
Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki: 

 
OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, 

którzy: 
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy, 
2) spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 

2. Zamawiający oceni spełnienie powyższych wymagań poprzez szczegółową analizę 
dokumentów złożonych przez Wykonawców, a wymaganych na podstawie niniejszej 
SIWZ. 

 
WYMAGANE OŚWIADCZENIA 
Każdy wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zobowiązany jest do złożenia oświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 

1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności,  
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi 
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia,  

4) nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy. 
 
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE 
DOKUMENTY 
1. Od Wykonawcy przystępującego do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

wymagane jest, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, przedstawienie wymienionych niżej dokumentów: 

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, 

2) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i 
społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 



3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca 
musi dysponować Kierownikiem budowy lub przedstawić pisemne zobowiązanie 
innego podmiotu do udostępnienia Kierownika budowy. Osoba wyznaczona do 
pełnienia funkcji Kierownika budowy musi posiadać uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi (bez ograniczeń) w specjalności konstrukcyjno 
– budowlanej. Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych. Na 
potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty potwierdzające 
posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz oświadczenie o podjęciu się 
pełnienia niniejszej funkcji. 

       Na potwierdzenie spełniania warunku należy dołączyć dokumenty     
       potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych oraz  
       oświadczenie o podjęciu    się pełnienia niniejszej funkcji. 

Oprócz dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, wskazana przez Wykonawcę 
osoba musi legitymować się zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa – załącznik nr 3, 

4)   Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy 
wykazali się zrealizowaniem co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na 
wykonaniu prac ogólnobudowlanych wewnętrznych za minimum 60 000,00 zł. 
brutto. Do wykazu robót należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty te 
zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, protokoły odbioru) – 
załącznik nr 4, 

5) informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w 
których Wykonawca posiada rachunek bankowy, potwierdzający wysokość 
środków finansowych lub zdolność kredytową o wysokości minimum 90 000,00 zł 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

6) polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 zł , 

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa, w punktach: 1) i 2) – składa dokument 
lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – dokument powinien być 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

2) nie zalega z uiszczeniem 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 – dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. 

4. Wszystkie dokumenty, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 
żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 



(Dz. U. Nr 87, poz. 605) zmienionym rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 
października 2008 r. zmieniającym ww rozporządzenie (Dz. U. Nr 188, poz. 1155), należy 
złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 
Wykonawcę. 

 
 
IX. Zamawiający żądać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 
10 % ceny oferty brutto (szczegółowe informacje zawiera SIWZ). 

X.Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium  

XI.  Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu do składania ofert. 

XIII. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie: Cena– 100% 

XIV. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w oparciu o 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, do wartości 50 % wartości zamówienia podstawowego. 

 
XV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 

36896-2009 w  dniu 23 luty 2009  r.  
 
 

BURMISTRZ 
Miasta i Gminy 

    

 


