
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

stoszowice.probip.pl/ 

 

Srebrna Góra: Remont i odbudowa Bastionu Dolnego Twierdzy Srebrna Góra - II etap 

Numer ogłoszenia: 97510 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Forteczny Park Kulturowy , ul. Letnia 10, 57-215 Srebrna Góra, 

woj. dolnośląskie, tel. 509 591 311, faks 074 8160001. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: stoszowice.probip.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i odbudowa Bastionu 

Dolnego Twierdzy Srebrna Góra - II etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

opis przedmiotu zamówienia zawiera część III Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

zwanej w dalszej części zamówienia SIWZ, a w nim: a)przedmiar robót; b)Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót - STWiOR należy czytać tylko w zakresie w 

odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w przedmiarze c)Dokumentacja techniczna 

- należy czytać tylko w zakresie w odniesieniu do wyodrębnionych prac określonych w 

przedmiarze Zakres robót objętych przedmiotowym zamówieniem. 2. Przedmiotem 

niniejszego zamówienia są: roboty budowlane dla zadania, pn. Remont i odbudowa Bastionu 

Dolnego Twierdzy Srebrna Góra - II etap Przewidywany zakres robót budowlanych 

obejmuje.: - odtworzenie kształtu fosy - odtworzenie komunikacji między bastionem, a 

dziedzińcem - remont elewacji wschodniej na łuku wewnętrznym 3. Szczegółowy zakres prac 

do wykonania zawiera przedmiar robót.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

http://stoszowice.probip.pl/


 

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

31.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w 

wysokości 22 000,00 PLN. 2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 

- gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych 

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 

późn. zm.). 

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 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełnienia tych warunków. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy 

spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p. i nie podlegający 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. , którzy przedłożą dokumenty 

potwierdzające spełnienie niżej wymienionych warunków udziału w 

postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, 

którzy: a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub 

czynności stanowiących przedmiot zamówienia, jeżeli przepisy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień; b) posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie; c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) znajdują się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

3.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy 

dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Przy ocenie spełniania warunków przez 

podmioty wspólnie składające ofertę Zamawiający przyjmuje, że wymagania o 

charakterze podmiotowym powinni spełniać wszyscy współubiegający się o 

zamówienie, natomiast wymagania dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i 

doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia muszą spełniać niektórzy Wykonawcy, w ten sposób by 

sumarycznie w odniesieniu do wszystkich tych Wykonawców wymagania te 



były spełnione łącznie. 4. Ocena spełniania wyżej wymienionych warunków 

dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia, w oparciu o 

informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, wyszczególnionych w 

Części I Rozdziale 7 SIWZ. 4. Z treści załączonych dokumentów musi 

jednoznacznie wynikać, iż wyżej wymienione warunki Wykonawca spełnił. 6. 

Zamawiający wzywa do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów 

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasadach 

określonych art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. 7. Nie spełnienie któregokolwiek z 

w/w warunków udziału w postępowaniu skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 26 

ust. 3 ustawy P.z.p. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym legitymując się 

wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

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

minimum 2 (dwóch ) robót budowlanych o wartości co najmniej 900.000zł 

brutto każda, o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem 

zamówieniem, tzn. roboty budowlane w zakresie remontu, zabezpieczenia, 

renowacji obiektu zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) wraz z 

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, 

protokoły odbioru itp.), w tym minimum 1 (jednej ) roboty budowlanej 

realizacji przy remoncie, odbudowie, przebudowie lub budowie murów, ścian 

kamiennych w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków o 

wartości min. 300 tys. zł brutto W celu udowodnienia spełnienia tak 

określonego warunku należy przedstawić Zamawiającemu 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, 

sporządzonego według wzoru określonego w Załączniku Nr 5 do SIWZ. 

Wykonawca załącza do tego wykazu dowody dotyczące najważniejszych 

robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na 

rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie były wcześniej 

wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania poświadczeń. W 

razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości 

Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że 

zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, 

Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na 

rzecz którego zostały wykonane roboty budowlane lub miały zostać wykonane, 

o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio 

Zamawiającemu. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca musi wykazać się osobami, które będą uczestniczyć w 

wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się doświadczeniem odpowiednim 

do funkcji, jakie zostaną im powierzone, tj. dysponowanie kierownikiem 

budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej, będącym członkiem izby samorządu zawodowego, 

posiadającym udokumentowaną co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na 

budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz 

posiadającym doświadczenie w pełnieniu obowiązków kierownika budowy w 

zakresie remontu, zabezpieczenia, renowacji obiektu zabytkowego (wpisanego 

do rejestru zabytków) o wartości wykonanych robót min. 500.000 zł. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi wykaz 

osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności 

odpowiedzialnych za 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. Załącznik Nr 10 do SIWZ oraz złoży oświadczenie o kwalifikacjach 

kadr Załącznik Nr 11 do SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi: opłaconą 

polisę wraz z dowodem zapłaty, a w przypadku jej braku inny dokument 

potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia - na sumę gwarancyjną: minimum 900 000,00 zł. aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, 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 

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 ofert. 

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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 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; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

- minimum 2 (dwóch ) robót budowlanych o wartości co najmniej 900.000zł brutto 

każda, o zakresie i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówieniem, tzn. 

roboty budowlane w zakresie remontu, zabezpieczenia, renowacji obiektu 

zabytkowego (wpisanego do rejestru zabytków) wraz z załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje, protokoły odbioru itp.), w tym 

minimum 1 (jednej ) roboty budowlanej realizacji przy remoncie, odbudowie, 

przebudowie lub budowie murów, ścian kamiennych w obiektach zabytkowych 

wpisanych do rejestru zabytków o wartości min. 300 tys. zł brutto; 

 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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 

przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 

dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 

podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

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 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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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.4.3.2) 

 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 - wystawione 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; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: http://stoszowice.probip.pl/ 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57 - 213 Stoszowice,. 

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

ofert: 04.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57 - 213 

Stoszowice, Sekretariat. 

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 

 



 


