
OGŁOSZENIE O PRZETARGU   

Gmina Miasto Chełm Ŝa:  „Remont Dachu SP3”  

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówi eń 

Publicznych pod nr 123572 - 2012 w dniu 18.04.2012  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Miasto ChełmŜa , ul. Gen. Hallera 2, 87-140 ChełmŜa, woj. 

kujawsko-pomorskie, tel. 056 675-22-91, faks 056 675-21-22. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.bip.chelmza.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont Dachu SP3. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem 

zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Remont dachu SP3 Przedmiot zamówienia 

realizowany jest w ramach środków Jednostki Samorządu Terytorialnego, dotyczy remontu dachu 

Szkoły Podstawowej Nr 3 segment A ul. Gen. J. Hallera 21 w ChełmŜy. 2. Przedmiot zamówienia 

naleŜy wykonać zgodnie: 1 z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową 

opracowaną przez inŜ. Benedykta Redera działającego pod firmą Zakład Projektowania i Usług 

Budowlanych BENBUD ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz. 2 ze zgłoszeniem zamiaru 

wykonania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę oraz wydanym przez 

Starostę Toruńskiego na jego podstawie zaświadczeniem 3 przedmiarem robót; (materiał 

pomocniczy) 4 specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót; 5 specyfikacją istotnych 

warunków zamówienia, postanowieniami umowy; 3. Zakres robót obejmuje min.: 1 Wymianę 

pokrycia dachu z dachówki karpiówki układanej w koronkę na dachu o kącie nachylenia połaci 45 



stopni - powierzchni 671,53 m2, 2 UłoŜenie foli paroprzepuszczalnej- powierzchni 671,53 m2, 3 

Wymiana wolich okien - 5 szt., 4 Wymiana desek czołowych, łaceń, 5 Wymiana rynien, rur 

spustowych, obróbek blacharskich, 6 Przemurowanie kominów z cegły ponad dachem o objętości 

ponad 0,5 m3 w jednym miejscu - objętości 8,19 m3, 7 MontaŜ barierek śniegowych 39,00 mb, 8 

montaŜ ław kominiarskich 21,10 mb, 9 MontaŜ drabinek kominiarskich - 5,70 mb, 10 wymiana włazu 

kominiarskiego - 1 szt., 11 Wywiezienie i utylizacja gruzu - 18,26 m3, 12 Wywiezienie blachy z 

rozbiórki - 743,41 kg. 4. Zakres robót w ramach ustalonego wynagrodzenia obejmuje ponadto: 1 

naprawienie zniszczeń powstałych w trakcie robót; 2 uporządkowanie oraz doprowadzenie 

pozostałego terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego; 3 opracowanie dokumentacji 

powykonawczej, opisanej i skompletowanej w dwóch egzemplarzach. 5. Poza robotami 

bezpośrednio wynikającymi z dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje równieŜ 

wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaŜe się niezbędne do zrealizowania 

przedsięwzięcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowo-przedmiarowej. 6. Wykaz 

dokumentów składających się na opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części III SIWZ. 

Przedmiary robót są materiałem pomocniczym i nie stanowią podstawy wyceny.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 

6 ustawy PZP polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, stanowiących nie 

więcej niŜ 30% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówień, pod warunkiem posiadania środków na ich sfinansowanie. Zamówienia 

uzupełniające będą udzielane między innymi w następujących okolicznościach: w przypadku 

konieczności naprawy elementów konstrukcji dachu stwierdzonych po jej odkryciu, niemoŜliwych 

do przewidzenia na etapie projektowania, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowego 

wykonania zamówienia . Roboty uzupełniające będą wykonane na podstawie odrębnej Umowy i 

za odrębnym wynagrodzeniem, obliczonym z zachowaniem takich samych zasad i składników 

cenotwórczych jak w ofercie przetargowej. W przypadku gdy kosztorys ofertowy nie zawiera cen 

jednostkowych odpowiadających rodzajowi robót uzupełniających, wówczas ceny jednostkowe 

naleŜy ustalić drogą negocjacji, przy czym ceny te nie powinny być wyŜsze od cen rynkowych 

opublikowanych w aktualnych dla danego okresu rozliczeniowego Biuletynach SEKOCENBUD, 

wydanych przez Ośrodek WdroŜeń Ekonomiczno- Organizacyjnych Budownictwa Promocja Sp. z 

o.o. Warszawa. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.26.00.00-7. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.08.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tego warunku: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. Ocena spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia na 

podstawie dostarczonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunku udziału w 

postępowaniu wynikających z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. dalej oświadczenie. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Posiadania wiedzy i doświadczenia Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego 

warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wymianie 

pokrycia dachu z dachówki karpiówki układanej w koronkę. Ocena spełnienia warunku 



nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie dostarczonego wraz z ofertą: 

a. oświadczenia b. wykazu robót budowlanych potwierdzających spełnienie ww. warunku. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeŜeli wykaŜe on, 

Ŝe: - dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia 

umoŜliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w 

aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności; Ocena 

spełnienia warunku nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia na podstawie 

dostarczonego wraz ofertą oświadczenia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o sytuacji ekonomicznej i finansowej Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, 

jeŜeli: - złoŜy oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 6 miesięcy 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 pk t III.5) 

1) oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art.. 22 ust. 1 Pzp, 2) Stosowne 

Pełnomocnictwo, 3) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji 

wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia ( 

dołączyć do oferty w sytuacji, gdy Wykonawca korzystać będzie z zasobów innych Podmiotów), 4) 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, 5) W 

przypadku składania oferty przez spółkę cywilną do oferty naleŜy dołączyć umowę spółki cywilnej. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza cena. 



IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

1) zmianie mogą ulec przesunięciu terminy wykonania zamówienia w przypadku: a) przestojów i 

opóźnień zawinionych przez zamawiającego, b) działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowej, 

mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót, c) wystąpienia warunków 

atmosferycznych uniemoŜliwiających wykonanie robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 

dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru, d) wystąpienia kolizji z nie 

zainwentaryzowanymi instalacjami wewnętrznymi, wystąpienia konieczności zmiany w 

dokumentacji lub wykonania dokumentacji zamiennej, f) wystąpienia istotnych wad dokumentacji 

projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeŜeli uniemoŜliwia to 

lub istotnie wstrzymuje realizację rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji, g) 

konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art.67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm), którego realizacja 

będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, h) zaistnienia okoliczności leŜących 

po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami 

płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były moŜliwe do 

przewidzenia w chwili zawarcia umowy, i) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były 

w stanie przewidzieć, pomimo zachowania naleŜytej staranności. 2) zmianie moŜe ulec forma 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 3) zmianie moŜe ulec wysokość wynagrodzenia w 

przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT (wartość netto pozostaje 

bez zmian), 4) Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy, 

w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, jeŜeli zajdzie 

którykolwiek z niŜej wymienionych warunków: a) zajdzie konieczność wprowadzenia zmiany w 

dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a co się z tym 

wiąŜe zastosowaniem robót zamiennych, b) gdy zaistnieje inna, niemoŜliwa do przewidzenia w 

momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą Ŝadna ze 

stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem moŜliwości naleŜytego wykonania umowy, 

zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia - Zamawiający dopuszcza moŜliwość 

zmiany umowy, a w szczególności terminu realizacji zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.chelmza.pl 



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miasta 

ChełmŜy. pokój nr 18, ul. gen. J. Hallera 2; 87-140 ChełmŜa.. 

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

07.05.2012 godzina 10:30, miejsce: Urząd Miasta ChełmŜy. Sekretariat - pokój nr 2, ul. gen. J. 

Hallera 2; 87-140 ChełmŜa.. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz nie 

podlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
                                                                                                  BURMISTRZ  MIASTA 
 
                                                                                                        Jerzy Czerwiński 


