
Krapkowice: Odbudowa muru obronnego oraz rewitaliza cja terenów 

wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskic h w 

Krapkowicach w ramach realizacji zadania bud żetowego pn. 

Rewitalizacja terenów zielonych wokół ZS. im. Piast ów Opolskich w 

Krapkowicach, roboty ziemne, rekultywacja i odbudow a muru  

Numer ogłoszenia: 263878 - 2012; data zamieszczenia : 20.07.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Starostwo Powiatowe w Krapkowicach , ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, woj. 

opolskie, tel. 77 4074300, faks 77 4074332. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatkrapkowicki.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:  Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja 

terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w ramach realizacji 

zadania budżetowego pn. Rewitalizacja terenów zielonych wokół ZS. im. Piastów Opolskich w Krapkowicach, 

roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Odbudowa muru obronnego oraz 

rewitalizacja terenów wokół Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich w Krapkowicach w ramach 

realizacji zadania budżetowego pn. Rewitalizacja terenów zielonych wokół ZS. im. Piastów Opolskich w 

Krapkowicach, roboty ziemne, rekultywacja i odbudowa muru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

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 do 50 % zamówień uzupełniających 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.45.31.00-8, 45.11.10.00-8, 45.23.24.60-4, 45.23.24.51-8. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 75. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
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Informacja na temat wadium:  1. 1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. W oparciu o art. 45 ust. 1 ustawy, 

zamawiający wymaga, aby wykonawca wniósł wadium w wysokości 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych). Wadium powinno być wniesione w terminie, który został podany w pkt X. 1.2. Wadium można 

wnieść w jednej lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone w pieniądzu 

powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy w 

Krapkowicach Nr 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132 z adnotacją - Wadium sprawa IM.272.25.2012 1.4. 

Wadium wniesione w gotówce zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium wnoszone w 

gotówce uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli zostało zaksięgowane na rachunku zamawiającego przed 

upływem wyznaczonego terminu. 1.5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie 

oryginału w osobnej kopercie (z opisem WADIUM) przed upływem terminu na składanie ofert. Do oferty 

należy załączyć kopie potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 2. Zasady zwrotu wadium 

2.1. 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. 2.2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 

2.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 

terminu składania ofert. 2.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu 

zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 

Zamawiającego. 2.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy 

wskazany przez Wykonawcę. 3. Utrata wadium Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

Wykonawca, którego oferta została wybrana: 3.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego na warunkach określonych w ofercie, 3.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, 3.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 

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 żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Spełnienie 

warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do siwz. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum 1 robotę 

budowlaną w zakresie odbudowy lub przebudowy obiektu zabytkowego, o wartości nie mniejszej 

niż 400.000,00 zł. brutto. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Spełnienie 

warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do siwz. 
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek ten, osoby zdolne do wykonania zamówienia, zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej w pełnym zakresie (tj. bez ograniczeń), oraz posiadającym minimum dwuletnie 

doświadczenie w prowadzeniu robót przy obiektach zabytkowych. - kierownikiem robót sanitarnych 

- posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, 

wentylacji i klimatyzacji. Posiadającego minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy lub robót sanitarnych - osobą posiadającą odpowiednie kwalifikacje do 

prowadzenia badań archeologicznych i nadzorów archeologicznych, zgodnie z § 26 ust. 1 

Rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac 

konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 

architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165 poz. 987 ze zmianami) tj. posiadającego tytuł zawodowy 

magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku archeologia oraz odbyły co 

najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie tych badań. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia - nie spełnia. Spełnienie 

warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 3 do siwz. 

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 ży 

przedło żyć: 

� 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 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 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  

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

należy przedło żyć: 

� 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, 
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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  

� 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 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 ubezpieczenie 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  

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.6) INNE DOKUMENTY 

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

3.1. Dowód wniesienia wadium. 3.2. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo 

do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we 

właściwym rejestrze lub ewidencji działalności. 3.3. kosztorys ofertowy uproszczony. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa 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. Zmiany istotnych postanowień umowy mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę i 

dokonywane wyłącznie na zasadach określonych w ust. 2 - 8. 2. Zmiany o których mowa w ust. 1 mogą 

dotyczyć: 1) jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu 

robót budowlanych, 2) ilości robót budowlanych, 3) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, 

nieprzekraczających jednak 20% wynagrodzenia wykonawcy, 4) terminu wykonania przedmiotu umowy. 3. 

Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 2 wymaga zmiany dokumentacji projektowej, strona inicjująca zmianę 

przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją - o konieczności lub 

nie - zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne rysunki. Projekt taki wymaga akceptacji 

projektanta, nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 4. Warunkiem dokonania 

zmian, o których mowa w ust. 2, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 1) opis 

propozycji zmiany, 2) uzasadnienie zmiany, 3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w 

umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 

2 mogą zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 1) obniżenie kosztu 

wykonania robót. 2) poprawa wartości lub podniesienia sprawności robót budowlanych. 3) zmiana 

obowiązujących przepisów, 4) podniesienie bezpieczeństwa wykonania robót i bezpieczeństwa użytkowania 

obiektu, 5) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenie robót lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego 

lub dające się przypisać Zamawiającemu, 6) zaistnienie nieprzewidzianych w umowie innych przeszkód 

uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 7) w przypadku wystąpienia 

przerw w realizacji zadania wynikających z poleceń konserwatora zabytków lub innych służb nadzorujących 

roboty, 8) siła wyższa polegająca w szczególności na zmianie warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie prac. 6. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 4 pkt 3, w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 3, oraz: 1) kosztorys ofertowy opracowany na 

podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do kosztorysowania przyjęte do sporządzenia kosztorysu 

ofertowego Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, 

ale nie większe niż średnie ceny SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót 

budowlanych lub 2) kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator 

cen jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania 

robót budowlanych. 7. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania 

umowy i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem lub naruszeniem umowy 

przez Wykonawcę; w takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi Wykonawca. 8. 

Dokonanie zmian wymaga podpisania aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.powiatkrapkowicki.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w 

Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice pok. Nr 116. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  06.08.2012 

godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice Biuro 

Obslugi Klienta. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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