
Wrocław: Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu elewacji, stolarki okiennej i 

pokrycia dachów budynku Hali Stulecia we Wrocławiu w bran Ŝy konstrukcyjno-

budowlanej w okresie realizacji robót budowlanych o raz w czasie trwania r ękojmi i 

gwarancji.  

Numer ogłoszenia: 340383 - 2008; data zamieszczenia : 28.11.2008 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. , ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, woj. 

dolnośląskie, tel. 071 3475191, 3475007, faks 071 3486851. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.halaludowa.wroc.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM ÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Nadzór inwestorski nad wykonaniem remontu elewacji, stolarki 

okiennej i pokrycia dachów budynku Hali Stulecia we Wrocławiu w branŜy konstrukcyjno-budowlanej w okresie realizacji robót 

budowlanych oraz w czasie trwania rękojmi i gwarancji.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania 

polegającego na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 

remontu elewacji, stolarki okiennej i pokrycia dachów budynku Hali Stulecia we Wrocławiu w branŜy konstrukcyjno-budowlanej. 

Termin wykonania nadzoru obejmować będzie czas trwania robót budowlanych oraz okres gwarancji i rękojmi. Wielkość 

zamówienia: poniŜej równowartości kwoty 206 000 EURO i jednocześnie powyŜej równowartości kwoty 14.000 EURO. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.52.00.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2015. 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  KaŜdy Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 9 000,00 złotych 

(słownie: dziewięć tysięcy złotych 00/100) w terminie do dnia 08.12.2008 r. do godz. 9.30. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych warunków:  

Postępowanie przetargowe jest otwarte na równych warunkach dla wszystkich Wykonawców. Wykonawcą moŜe być osoba 

fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty występujące 

wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna). O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy 

spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w szczególności: 1.Posiadają 

uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień; 2.Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
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wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia tj.: a)wykonali z naleŜytą starannością w okresie ostatnich trzech 

lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, usługę odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.: - sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy 

remoncie lub budowie 2 obiektów Ŝelbetowych o wartości min. 100 000,00 zł brutto dla kaŜdego z nadzorów inwestorskich - 

sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy remoncie jednego obiektu zabytkowego o wartości min. 100 000,00 zł brutto b)

dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: INSPEKTOREM NADZORU posiadającym: 

- uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń; - aktualne zaświadczenie o przynaleŜności do 

właściwej Izby Samorządu Zawodowego; - zaświadczenie konserwatorskie lub dokument toŜsamy, potwierdzający odbycie 

co najmniej 2-letniej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych 3.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: - posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niŜ 150 000,00 zł 4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia, Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełnienia wyŜej 

wymienionych warunków Wykonawca dołączy do oferty oświadczenie i dokumenty wymienione w dziale V SIWZ. Ocena 

spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana na podstawie analizy dokumentów załączonych do 

oferty wg formuły: spełnia / nie spełnia. W toku oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający, o ile 

zajdzie taka potrzeba: a)wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych przez Zamawiającego 

oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli 

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub 

którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŜenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania. ZłoŜone na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w 

postępowaniu oraz spełnianie poprzez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego nie później niŜ w 

dniu, w którym upłynął termin składania ofert. b)wezwie Wykonawców, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złoŜenia 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 

warunków udziału w post ępowaniu:  1.Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków zawartych w art. 

22 ust. 1 ustawy, 2.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, potwierdzający prowadzenie działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia oraz wskazujący osoby 

uprawnione do dokonywania czynności prawnych w imieniu Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. Odpis (zaświadczenie) musi zawierać aktualny wykaz osób uprawnionych do 

reprezentowania Wykonawcy. Wykonawcy, którzy dokonali zmian w zakresie organów, które nie są uwidocznione w 

dokumencie rejestrowym winni złoŜyć dokumenty potwierdzające powołanie nowych osób w skład organu zarządzającego 

(np. uchwała w sprawie powołania nowej osoby). 3.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 

równieŜ wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usłudze 

stanowiącej przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, potwierdzającego 

spełnienie warunku, o którym mowa w dziale III.2) pkt. 2 a) niniejszego ogłoszenia. 4.Dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi, 

o których mowa wyŜej w pkt. 3 zostały wykonane naleŜycie; 5.Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował 

Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych 

przez nie czynności, potwierdzający spełnienie warunku określonego w dziale III.2) pkt. 2 b) niniejszego ogłoszenia. 

6.Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie, o 

którym mowa w niniejszym dziale pkt. 5, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował 7.Polisę, a w przypadku 

jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na kwotę min 

150 000,00 zł Dokument oraz forma składanego dokumentu, jeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: 1)Zamiast dokumentu, o których mowa w pkt. 2 składa dokument wystawiony w kraju, 

w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 

2)Dokument, o którym mowa w pkt 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 3)JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 1), zastępuje się go dokumentem zawierającym 

oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
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miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2) stosuje się odpowiednio. 4)Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia : 

www.halaludowa.wroc.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa 

Sp. z o.o. 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 114 I piętro. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.12.2008 godzina 09:30, 

miejsce: Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. 51-618 Wrocław, ul. Wystawowa 1, pokój nr 114 I piętro. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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