
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację 
Istotnych Warunków Zamówienia: 
www.kolejedolnoslaskie.eu 

 

Legnica: Remont wraz z przebudową wnętrza istniejącego budynku 
magazynowo - biurowego. 

Numer ogłoszenia: 110239 - 2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Dolnośląskie S.A. , ul. Wojska Polskiego 
1/lok.5, 59-220 Legnica, woj. dolnośląskie, tel. 076 855 33 02. 

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 wraz z 
przebudową wnętrza istniejącego budynku magazynowo - biurowego.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. 
Przedmiotem zamówienia jest Remont wraz z przebudową wnętrza 
istniejącego budynku magazynowo - biurowego zlokalizowanego w Legnicy 
przy ul. Pątnowskiej 1 (Działka nr 5/1;AM-1). 2. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekt 
wykonawczy) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych.. 

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 
uzupełniających 

• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień 
uzupełniających, których przedmiotem będą roboty budowlane zgodne 
z asortymentem robót budowlanych będących przedmiotem 
zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 
zamówienia podstawowego. 



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.21.33.20-2, 
45.43.00.00-0, 45.42.11.30-4, 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: Okres w 
miesiącach: 4. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Do upływu terminu składania ofert w 
przedmiotowym postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium 
w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. 
Wykonawcy przysługuje uprawnienie w zakresie wyboru formy wadium z 
uwzględnieniem poniższych postanowień. Wadium może być wniesione w 
jednej z kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach 
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) 
gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 
pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000r. Nr 109, poz. 1158 ze zm.) 
Pozostałe informacje dotyczące wnoszenia wadium, m.in. numer rachunku 
bankowego znajdują się w SIWZ. 

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 wyznacza szczegółowego sposobu oceny 
spełniania tego warunku - jego ocena nastąpi na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 



• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek niniejszy zostanie uznany za spełniony jeżeli 
Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co 
najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na remoncie lub 
przebudowie obiektu o kubaturze nie mniejszej niż 1000 m3. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny 
spełniania tego warunku - jego ocena nastąpi na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek udziału w postępowaniu w zakresie dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za 
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże się dysponowaniem: - 
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 
budowlanej bez ograniczeń ; 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego sposobu oceny 
spełniania tego warunku - jego ocena nastąpi na podstawie 
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 

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 

• 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 

• 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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Zamawiający wymaga przedłożenia wraz z ofertą harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji zamówienia. 



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 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została za 
najkorzystniejszą w przedmiotowym postępowaniu. 2. Zmiana umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego powinna być za każdym razem oceniana z 
punktu widzenia zgodności z przepisami regulującymi dopuszczalność zmian 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności art. 144 ust. 1 
Pzp zgodnie, z którym zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej 
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej 
zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. 3. Inicjatorem zmian do 
umowy o udzielenie zamówienia publicznego może być zarówno Wykonawca 
jak i Zamawiający. 4. Inicjujący zmiany w umowie o udzielenie zamówienia 
publicznego winien w formie pisemnej przedstawić drugiej stronie umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego wniosek o wprowadzenie przedmiotowych 
zmian wraz z jego uzasadnieniem. 5. Nie wymagają zmiany umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego zmiany dotyczące m. in.: adresu siedziby, 
numeru rachunku bankowego, imion i nazwisk osób uprawnionych do 
reprezentacji oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy, zmian 
stawki podatku od towarów i usług VAT. 6. Wszelkie zmiany Umowy 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i są 
dopuszczalne jedynie w granicach przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy 
Pzp. 7. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej 
Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 



Wykonawcy na warunkach określonych w niniejszym rozdziale. 8. 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w umowie zmian: a) 
których potrzeba wprowadzenia jest następstwem zmiany obowiązujących 
przepisów prawa; b) jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
c) w zakresie danych osób uprawnionych do reprezentowania stron; 9. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia w 
przypadku, gdy potrzeba jej wprowadzenia będzie konsekwencją: a) 
wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających kontynuację 
prac w sposób ciągły, w szczególności klęsk żywiołowych; b) konieczności 
wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym 
na warunkach określonych w art. 67 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp; 10. 
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w Umowie zmian 
kadrowych jeżeli zmiana następować będzie poprzez zastąpienie osoby 
uczestniczącej w realizacji zamówienia na osobę legitymującą się co najmniej 
równoważnymi uprawnieniami i doświadczeniem. 11. Zamawiający 
przewiduje możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie rzeczowo-
finansowym, bez zmiany ostatecznego terminu realizacji zamówienia, nie 
prowadzące do zmiany wysokości przysługującego Wykonawcy 
wynagrodzenia. 12. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w 
Umowie zmian, których potrzeba wprowadzenia jest następstwem działania 
siły wyższej, uniemożliwiającej realizację zamówienia na warunkach 
określonych w złożonej ofercie i SIWZ. 13. Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany wysokości przysługującego wykonawcy wynagrodzenia, 
będącej następstwem ustawowej zmiany stawki VAT. 14. Zamawiający 
przewiduje możliwość wprowadzenia w Umowie zmian, będących 
następstwem konieczności usunięcia wad w dokumentacji projektowej. 15. 
Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy 
poprzez przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, 
które powinny zawierać co najmniej: a) opis zmiany, b) uzasadnienie zmiany, 
c) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, d) czas 
wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin wykonania umowy. 16. 
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie 
okoliczności uzasadniających jej wprowadzenie w formie opisowej i właściwie 
umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez 
Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. Inspektor 
Nadzoru oraz kierownik budowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia: http://www.kolejedolnoslaskie.eu 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod 
adresem: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, pon-pt, godz. 7.30-
15.30.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu lub ofert: 04.06.2012 godzina 10:00, miejsce: ul. Wojska 
Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, 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 

 
 

 
 


