Opole: Odbudowa dachu dwukalenicowego nad Kościołem
Pofranciszkańskim (Kościół Minorytów) przy Placu Młynów w
Brzegu ZAMAWIAJĄCY: Archidiecezja Wrocławska, ul. Katedralna
13/15, 50-328 Wrocław; INWESTOR ZASTĘPCZY: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062
Opole
Numer ogłoszenia: 83366 - 2013; data zamieszczenia: 28.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "INWESDIM" Sp. z o.o. , ul. Kościuszki
31, 45-062 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4542994, 4545753, faks 077 4546757.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.archidiecezja.wroc.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościelna osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dachu dwukalenicowego
nad Kościołem Pofranciszkańskim (Kościół Minorytów) przy Placu Młynów w Brzegu
ZAMAWIAJĄCY: Archidiecezja Wrocławska, ul. Katedralna 13/15, 50-328 Wrocław; INWESTOR
ZASTĘPCZY: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062
Opole.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest: Odbudowa dachu dwukalenicowego nad Kościołem Pofranciszkańskim (Kościół Minorytów)
przy Placu Młynów w Brzegu. Pierwszy etap prac będzie polegał na zabezpieczeniu terenu
prowadzonych prac oraz wartościowych sklepień, wzmocnieniu ścian nośnych i rozebraniu pokrycia
dachowego. Następnie na rozebraniu konstrukcji drewnianej dachu oraz posegregowaniu
elementów więźby i stropów nadających się do dalszego użycia. Kolejne etap to rozebranie do
poziomu stropu nad sklepieniem ściany szczytowej od strony zachodniej i częściowo wschodniej

oraz ściany południowej do poziomu zachowanych wątków gotyckich świadczących o pierwotnym
kształcie dachu nad nawą boczną. Potem na wzmocnieniu konstrukcji obiektu wieńcem żelbetowym,
w którym zakotwione zostaną profile stalowe mające na celu usztywnienie bryły budynku. Następny
etap to budowa szkieletu stalowego określającego kształt dachów. Na konstrukcji stalowej założona
zostanie drewniana konstrukcja dachów krytych dachówką mnich-mniszka z obróbkami blacharskimi
z miedzi oraz wykonana zostanie instalacja odgromowa obiektu. Miejsce realizacji: Brzeg, Plac
Młynów 1, Kościół Pofranciszkański (Kościół Minorytów) pw. Św. Piotra i Pawła.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.30.00-2, 45.21.23.61-4,
45.22.31.00-7, 45.22.35.00-1, 45.22.38.20-0, 45.26.10.00-4, 45.26.11.00-5, 45.26.12.10-9,
45.26.13.20-3, 45.26.14.10-1, 45.26.14.20-4, 45.26.19.00-3, 45.26.21.00-2, 45.26.25.00-6,
45.45.00.00-6.
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: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę
wadium w wysokości: 35 000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100).
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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

•

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

o

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
zrealizował: - remont co najmniej dwóch dachów krytych dachówką mnich-mniszka lub
dachówką o podobnym kształcie, w tym jeden dach o powierzchni min. 1 000,00 m2
(słownie: jeden tysiąc) - remont min. jednego dachu na obiektach gotyckich wpisanych do
rejestru zabytków o wartości powyżej 1,0 mln zł (słownie: jeden milion) - wykonanie
miedzianych obróbek blacharskich dachu na min. jednym obiekcie gotyckim wpisanym do
rejestru zabytków - co najmniej dwa obiekty gdzie zakresem prac konserwatorskich było
m.in. wzmacnianie konstrukcji ścian murowanych z cegły gotyckiej przy pomocy iniekcji
wysokociśnieniowej - żywicą. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:
Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu
o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

•

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

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli dysponuje lub będzie dysponował przynajmniej jedną
osobą która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej przy zabytkach nieruchomych [zgodne z rozporządzeniem
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28.04.2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83 z 2006 r. poz. 578 z późniejszymi zmianami)]
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa w zakresie pełnionej funkcji i posiada doświadczenie przy
remoncie dachu na co najmniej dwóch obiektach wpisanych do rejestru zabytków o
wartości min. 1,0 mln zł (słownie: jeden milion) każdy. Opis sposobu dokonywania oceny
spełniania warunku: Ocena spełniania warunku zostanie dokonana według formuły
spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach
dołączonych do oferty.

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1)Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 1,0 mln zł (słownie: jeden milion) 2)Wykonawca spełnia warunek,
jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 2,0 mln zł (słownie: dwa miliony). Opis
sposobu dokonywania oceny spełniania warunku: Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana według formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty.
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:

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
I. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). 2. wykaz robót budowlanych wykonanych w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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 wykazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami są: 1) poświadczenie 2) inne
dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać poświadczenia. UWAGA! W okresie 12 miesięcy od daty wejścia w życie
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (tj. od dnia 20.02.2013 r.), wykonawca zamiast poświadczeń może przedkładać
dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych i ich prawidłowe ukończenie
określone w §1 ust 1 pkt. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich
te dokumenty mogą być składane. 3. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 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. 4. oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień. 5. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia. II. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 2.
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 ofert. 3. 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 ofert. 4. 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. 5.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 4-8
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 6.
aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt. 9
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 przed upływem terminu składania ofert. III. Dokumenty
podmiotów zagranicznych - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada: 1. dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, 2) 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 ofert, 3) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert 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 ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje
się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Kompletna oferta musi zawierać: a) wypełniony formularz oferty. b) stosowne
pełnomocnictwo(a) w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio
ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej. c) 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 publicznego (należy załączyć oryginał lub kserokopię potwierdzoną przez
notariusza). d) oświadczenia lub dokumanty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy. e) dokument potwierdzający wniesienie wadium. f) wypełnioną tabelę elementów
scalonych. g) informację o przynależności do grupy kapitałowej. Ponadto, jeżeli dotyczy: h) pisemne
zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu Zamówienia - jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków.
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
I. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane klęską żywiołową; II.
Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo
budowlane, i spełniający warunki postawione w Rozdziale V pkt. 2 SIWZ, b) zmiana Podwykonawcy,
przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, który będzie musiał być
zaakceptowany przez Inwestora Zastępczego; III. Pozostałe zmiany: a) siła wyższa (zdarzenie
zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia i do zapobieżenia) uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o
dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.inwesdim.biz
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o., ul. Kościuszki 31, 45-062 Opole.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.03.2013 godzina 09:30, miejsce: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe INWESDIM Sp. z o.o., ul.
Kościuszki 31, 45-062 Opole.
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

