
Lędziny: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY - 
WYMIANA OKIEN - ETAP I
Numer ogłoszenia: 46095 - 2012; data zamieszczenia: 27.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny , ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ledziny.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: TERMOMODERNIZACJA 
BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY - WYMIANA OKIEN - ETAP I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie wymiany okien drewnianych szt. 28 na okna drewniane z zachowaniem 
istniejącego podziału na kwatery. Wymagania dotyczące okien drewnianych: drewno mahoń lub 
równoważne egzotyczne, klejone trójwarstwowo, powierzchnia lita, szprosy nakładane ramkowe 
drewniane, czterokrotnie malowane farbami SIKKENS lub równorzędnymi, kolor w tonacji jasnej 
(dokładny odcień zostanie ustalony na podstawie wzornika firmy realizującej zamówienie), frezy na 
słupkach stałych, z kostką ozdobną na skrzyżowaniu słupków (dokładny wzór zostanie ustalony na 
podstawie wzornika firmy realizującej zamówienie), szyby termoizolacyjne o współczynniku 1,0 
W/m2 K i dźwiękochłonności Rw = 32 dB, wszystkie skrzydła z możliwością otwierania do środka 
ciepła ramka, podwójna uszczelka, okucia obwiedniowe z mikrouchyłem, podnośnikiem skrzydła i 
blokadą klamki, w oknach dwuskrzydłowych centralna zasuwnica, osłonki na zawiasy, klamki o 
podwyższonym poziomie antywłamaniowości, szyna deszczowa oraz parapecik przyszybowy, 
kolorystyka akcesorii okiennych dopasowana do kolorystyki okien. Zakres robót: wykucie 
istniejących okien drewnianych, montaż nowych okien drewnianych, uzupełnienie parapetów 
wewnętrznych płytkami ceramicznymi, uzupełnienie tynków wewnętrznych i zewnętrznych, prace 
związane z ewentualnym demontażem, ponownym montażem i uzupełnieniem sidingów oraz 
parapetów i obróbek blacharskich, malowanie parapetów zewnętrznych i obróbek blacharskich, 
malowanie farbą emulsyjną ościeży wewnętrznych, demontaż i montaż siłownika sterującego 
oknem oddymiającym, po zamontowaniu sprawdzenie poprawności działania, potwierdzone 
protokolarnie przy udziale administratora systemu sterowania oddymianiem budynku prace 
porządkowe po robotach budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem elewacji z sidingu, wywóz 
zdemontowanych okien, Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie odstawić i 
zabezpieczyć meble oraz sprzęt techniczny znajdujące się w pokojach, w których wykonywane 
będą roboty. W celu dokładnej wyceny prac remontowych wskazana wizyta na miejscu oraz 
sprawdzenie rzeczywistych wymiarów okien w naturze. Wymagania dotyczące montażu okien 
drewnianych: Okna należy zamontować za pomocą śrub z gwintem nacinającym lub za pomocą 
kotew montażowych Śruby i kotwy rozmieszcza się w odległości od 15 do 35 cm od naroży ramy 
okiennej. Maksymalny rozstaw śrub lub kotew nie powinien przekraczać 80 cm. Wkręcenie śrub 
lub kotew nie może spowodować odkształcenia ramy. Regulacja zawiasów na (środku) zakresu. 
Równomierne rozłożenie przymyku skrzydła na całym obwodzie. Uszczelnienie dystansu (fugi) 
między ościeżem, a ramą okienną dokonuje się przy użyciu środków plastycznych oraz 
elastycznych. Zalecanym środkiem plastycznym jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - 



silikon. Zainstalowane okna mogą wskazywać odchyłki: - odchyłka pionu i poziomu 3 mm/m nie 
więcej jak 4 mm łącznie, - różnica długości przeciwległych elementów 1 mm, - różnica przekątnych 
wrębu ramy 3 mm. Zakres robót zgodnie z w/w opisem, STWiOR, zestawieniem stolarki oraz 
dołączonym pomocniczo przedmiarem robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Przedmiotem zamówienia jest wymiana okien - do 20% zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.00-5, 45.42.10.00-4, 
45.42.11.32-8, 45.42.21.00-2.

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: 
30.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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

• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

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

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju 
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załącznikiem dokumentu 
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru robót, referencje) - 
Załącznik Nr 4 do SIWZ - wykonanie z należytą starannością minimum 3 robót 
budowlanych dotyczących wymiany stolarki o wartości minimum 80 000,00 zł brutto 
każda.

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

• wykazu osób (zał. Nr 5 do SIWZ), które będą uczestniczyć w wykonaniu 
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami 
budowlanymi, zraz 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 - wymagane osoby z uprawnieniami w specjalności : 
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, W przypadku, gdy Wykonawca będzie 
polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 
zobowiązany jest przedstawić pisemne zobowiązanie (załącznik Nr 5b do SIWZ) 
tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (art. 26 ust. b ustawy Pzp). 
b) oświadczenie, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień. Wymagane jest wypełnienie oświadczenia - załącznik Nr 5a do 
SIWZ.

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

• Opłacona polisa , a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - wymagana jest 
polisa od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę 
nie mniejszą niż 80.000,00 zł.

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:

• 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 

• 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 

• 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, jeżeli 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 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 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
Wypełniony załącznik nr 1 oraz kosztorys ofertowy wykonany metodą uproszczoną.

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
Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonywania istotnej zmiany zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w 
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podanych warunków ich wprowadzenia: a) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy; -siły 
wyższej, -przyczyn powstałych z winy Zamawiającego. b) Zmiany w przedmiocie zamówienia 
wskazanego w umowie, w szczególności: - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń 
nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 
umowy, przyśpieszenie realizacji umowy. c) zmiany osobowe: - zmiana osób, przy pomocy których 
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym 
doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które 
wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu i SIWZ. d) zmiany podwykonawców: 4- 
rozszerzenie podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile 
posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, 
zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu 
umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w 
SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 
Lędziny 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 47 I piętro pokój DG3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
14.03.2012 godzina 09:50, miejsce: Urząd Miasta Lędziny 43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 55 
sekretariat I piętro pokój 112.

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


