
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na: 

modernizację budynku dworca PKP w Namysłowie 
(kod CPV 45000000-7 – roboty budowlane) 

 
1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu. 
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Roboty budowlane – 45000000 – 7 
Przedmiot zamówienia: Modernizacja budynku dworca PKP w Namysłowie. 

 Zakres zadania: 
1. Rozbiórka budynku warsztatów. 
2. Rozbiórka budynku wagi samochodowej. 
3. Rozbiórka ogrodzenia. 
4. Przebrukowanie peronu. 
5. Remont wiaty nad peronem. 
6. Remont elewacji dworca. 

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
1. Rozbiórka budynku warsztatów – wg projektu rozbiórki 

1.1 Rozbiórka pokrycia dachowego z papy na deskowaniu. 
1.2 Rozbiórka konstrukcji dachu – drewniany i Ŝelbetowy prefabrykowany. 
1.3 Rozbiórka murów gr. 27 i 38 cm, murowanych z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie  

cem.- wap. 
1.4 Wywóz gruzu poza teren rozbiórki. 

2. Rozbiórka budynku wagi samochodowej: 
2.1. Rozbiórka pokrycia dachowego z papy na deskowaniu. 
2.2. Rozbiórka konstrukcji dachu, Ŝelbetowej prefabrykowanej – 1,10 m3. 
2.3. Rozbiórka murów z cegły gr. 27 i 38 cm, murowanych na zaprawie cem.-wap. – 8,70 m3. 
2.4. Wywóz gruzu poza teren rozbiórki. 
2.5. Zasypywanie ziemią z ukopów – 15,92 m3. 

3. Rozbiórka ogrodzenia: 
3.1. DemontaŜ przęseł stalowych – 32 szt. 
3.2. Rozbiórka filarków i murów z cegły, murowanych na zaprawie cem.-wap. – 9,73 m3. 

4. Przebrukowanie peronu 1 z odtworzeniem istniejącego wzoru nawierzchni: 
4.1. Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej – pow. 27,60 m2 
4.2. PrzełoŜenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. do 10 cm na podsypce 

piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 342,52 m2 (kostka do wbudowania z odzysku). 
4.3. UłoŜenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-

piaskowej – pow. 32,40 m2(materiał wykonawcy). 
5. Remont wiaty nad peronem 1: 

5.1. Rozbiórka pokrycia dachu z papy podwójnej na deskowaniu – 217,44 m2. 
5.2. Rozbiórka pokrycia dachu z blachy – 311,74 m2. 
5.3. Rozbiórka deskowania dachu z desek na styk - 217,44 m2. 
5.4. Rozebranie rynien – 63,45 m, rur spustowych – 4,05m x 2 = 8,10 m. 



5.5. MontaŜ rynien o śr.15 cm – 63,45 m i rur spustowych o śr.15 cm – 8,10 m z blachy tytano-            
cynkowej gr. 0,50 mm. 

5.6. DemontaŜ słupów Ŝeliwnych 6 szt.(materiał z odzysku własnością Zamawiającego). 
5.7. Dostawa i montaŜ słupów Ŝeliwnych (odtworzenie wg istniejącego wzoru) – 6 szt. 
5.8. Dostawa i montaŜ płatwi stalowych z ceownika. 
5.9. Uzupełnienie wiązarów. 
5.10. Dostawa i montaŜ wspornika stalowego z kątowników. 
5.11. Dostawa i montaŜ świetlików dachowych, konstrukcji stalowej, z szybą bezpieczną gr. 4 – 

6mm, 10 szt., pow. łączna 78,00 m2. 
5.12. Deskowanie połaci dachowej, deskami wymiarowymi nasyconymi gr. 25 mm, kl III – 

powierzchnia deskowania - 519,21 m2. 
5.13. Krycie dachów papą termozgrzewalną (podkładową i wierzchniego krycia gr. min. 4,7 mm – 

powierzchnia krycia - 519,21 m2. 
5.14. Czyszczenie konstrukcji stalowych do trzeciego stopnia czystości, powierzchnia - 427,74 m2. 
5.15. Gruntowanie i malowanie farbą chlorokauczukową konstrukcji stalowych, powierzchnia –

427,74 m2. 
6. Remont elewacji dworca: 

Wg Projektu budowlanego remontu konserwatorskiego elewacji dworca kolejowego  
w Namysłowie. 

Wymagania dodatkowe 
Wykonawca zobowiązany jest do: 
− wywozu odpadów oraz gruzu na składowisko odpadów, 
− uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień branŜowych, protokołów badań i sprawdzeń  

oraz poniesienia kosztów z tym związanych, 
− przedstawienia aprobat technicznych, certyfikatów, świadectw dopuszczalności na wbudowane 

materiały budowlane i instalacyjne, 
− wykonania wszystkich robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 
Na roboty objęte w/w zamówieniem, Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 5 lat. 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
8.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
9.  Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 31.05.2010r. 
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 
11.1 Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości   

5.500,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy pięćset 00/100). 
11.2  Warunki udziału: 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                     
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 
spełniają wymogi określone w siwz:  
� Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej jednego zamówienia o wartości 

co najmniej 400.000 zł brutto, w tym co najmniej jednego zamówienia wykonanego 
na obiekcie znajdującym się w wykazie zabytków architektury wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na kwotę co najmniej 200.000 zł brutto (w przypadku wykazania mniejszych 
zamówień znajdujących się w wykazie zabytków architektury wartość będzie zsumowana)  
- do kaŜdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie 
zamówienia, 

� Wykonawca musi wykazać, Ŝe osoba będąca pełnić funkcję kierownika robót posiada 
kwalifikacje w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (naleŜy załączyć uprawnienia                   
oraz zaświadczenie z izby inŜynierów budownictwa o przynaleŜności do OIIB); 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych  
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły 
„spełnia – nie spełnia”. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą 
zsumowane. 



   - Informacja o oświadczeniach i dokumentach:  
� oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
� aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia  
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem 
terminu składania ofert; 

� wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie  
- Wykonawca musi wykazać wykonanie  co najmniej jednego zamówienia o wartości   
co najmniej 400.000 zł brutto, w tym co najmniej jednego zamówienia wykonanego  
na obiekcie znajdującym się w wykazie zabytków architektury wojewódzkiego konserwatora 
zabytków na kwotę co najmniej 200.000 zł brutto (w przypadku wykazania mniejszych 
zamówień znajdujących się w wykazie zabytków architektury wartość będzie zsumowana) 
- do kaŜdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie 
zamówienia; 

� dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia:   
- Wykonawca musi wykazać, Ŝe osoba będąca pełnić funkcję kierownika robót posiada 
kwalifikacje w specjalności konstrukcyjno – budowlanej (naleŜy załączyć uprawnienia 
oraz zaświadczenie z izby inŜynierów budownictwa o przynaleŜności do OIIB). 

12.  Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
13.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.namyslow.eu. 
15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           

budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł). 
16. Termin składania ofert: 12.10.2009 godzina 10:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 

Zamawiającego – Urząd Miejski w Namysłowie, ul Dubois 3, budynek B, pokój nr 26. 
17. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
18. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 18.09.2009r. 
 

 


