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Niemodlin: Renowacja dwuramiennej lampy gazowej  

w Niemodlinie 

Numer ogłoszenia: 232833 - 2011; data zamieszczenia: 31.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin , ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, 

woj. opolskie, tel. 077 4606295, faks 077 4606260. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.niemodlin.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Renowacja dwuramiennej lampy 

gazowej w Niemodlinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia pn. Renowacja dwuramiennej lampy gazowej w Niemodlinie jest wykonanie prac 

konserwatorskich i restauratorskich latarni ulicznej usytuowanej na niemodlińskim Rynku  

w sąsiedztwie kościoła parafialnego, wpisanej do rejestru zabytków województwa opolskiego. 

Żeliwna lampa pochodzi z końca XIX w. i wykonana jest w stylu eklektycznym. Zabytek stanowi 

jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów architektury Niemodlina. 2. Ze względu na 

pojawienie się korozji ogólnej, niezbędne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich  

i restauratorskich lampy, w szczególności: 1) uzupełnienie i odtworzenie elementów ozdobnych,  

2) odbudowę fundamentów i cokołu granitowego, 3) zdemontowanie i zakonserwowanie trzonu 

lampy, 4) wymianę elementów drewnianych, 5) wymianę szyb, 6) naprawę instalacji elektrycznej,  

7) opracowanie szczegółowego programu prac konserwatorskich o metody postępowania  

i proponowane materiały i uzgodnienie programu z Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków - zgodnie z załączonym do niniejszej SIWZ Pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, 8) wykonanie pełnej dokumentacji konserwatorskiej opisowej, rysunkowej  
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i fotograficznej, zgodnej ze Standardami dokumentacji prowadzonych prac konserwatorskich  

i restauratorskich przy zabytkach ruchomych, stanowiącymi załącznik do Rozporządzenia Ministra 

Kultury z dnia 9 czerwca 2004r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich przy zabytku. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5, 50.80.00.00-3. 

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: 15.12.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania winien wnieść wadium 

w wysokości 1 000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) 

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.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca udokumentuje wykonanie bądź, 

w przypadku usług okresowych lub ciągłych, wykonywanych usług w ciągu ostatnich trzech lat 

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

w tym okresie, co najmniej dwóch, niżej wymienionych zamówień (usług):  

a) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich dot. 

kamienia na wartość min. 30.000 zł brutto w obiektach wpisanych do rejestru zabytków wraz  

z załączeniem dokumentów potwierdzających, że w/w zamówienie (usługa) zostało wykonane 

należycie,  

b) 1 zamówienie polegające na wykonaniu prac konserwatorskich lub restauratorskich dot. 

metalu na wartość min. 30.000 zł brutto w obiektach wpisanych do rejestru zabytków wraz  

z załączeniem dokumentów potwierdzających, że w/w zamówienie (usługa) zostało wykonane 

należycie (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie). 



str. 3 

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

 Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie  

i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: a) osobą, 

która posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów  

w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz odbyła po ukończeniu tych studiów  

co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków.  

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawcy zobowiązani są złożyć:  

a) opłaconą polisę ubezpieczeniową z dowodem jej opłacenia, potwierdzającą, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej; minimalna kwota ubezpieczenia 50.000 zł, a w przypadku jej braku 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie 

niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa). 

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku 

wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy 

lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie  
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 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  

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału  

w postępowaniu na potencjał 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  
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 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) 

1) Dowód wniesienia wadium. 2) Wypełniony i podpisany Formularz OFERTY wg zał. nr 5 do SIWZ. 

3) Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać  

z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost  

z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne 

pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. 4) Wykonawca, będący 

osobą fizyczną i prowadzący działalność gospodarczą dołączy do oferty aktualny wypis z ewidencji 

działalności gospodarczej /oryginał lub potwierdzona za zgodność kserokopia/ w celu potwierdzenia 

prawa do reprezentowania podmiotu. 

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. Przewiduje się zmiany umowy polegające na: 1) Zmianie powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z których 

treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację 
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umowy. 2) Zaistnieniu okoliczności uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia 

nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. 3) Zmianie nazwy, adresu Wykonawcy, 

spowodowanej zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z innym 

Wykonawcą. 4) Zmianie formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art. 149 

ustawy Pzp. 2. Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian i uzupełnień  

w niniejszej umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku 

do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją 

art. 144 ustawy Pzp). 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane 

wyłącznie za zgodą obydwu stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.niemodlin.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin Wydział 

Inwestycji i Funduszy Europejskich p. 33, II piętro. 

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

16.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Niemodlinie, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 

37, 49-100 Niemodlin - Biuro podawcze p.5 (parter). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. 

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 

 

 
     Ogłoszenie niniejsze zamieszcza się 
   na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 31.08.2011r. 
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