Świdnica: Rewitalizacja zabytkowego cmentarza znajdującego się przy Kościele
Pokoju w Świdnicy, w ramach projektu (Kościół pokoju w Świdnicy obiekt
UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację
organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w
celu zapewnienia wielkokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej)
w ramach programu (Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego)
w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

!

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Ewangelicko-Augsburska w Świdnicy, Plac Pokoju 6,
58-100 Świdnica, woj. dolnośląskie, tel. 74 8522814, faks 74 8522814.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kosciolpokoju.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: kościelna jednostka organizacyjna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowego
cmentarza znajdującego się przy Kościele Pokoju w Świdnicy, w ramach projektu
(Kościół pokoju w Świdnicy obiekt UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej
enklawy poprzez renowację organów wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i
przebudowę plebanii, w celu zapewnienia wielkokulturowej oferty kulturalnej,
edukacyjnej i społecznej) w ramach programu (Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa
kulturowego) w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i prac konserwatorskich mających na
celu w szczególności rewitalizację zabytkowego cmentarza znajdującego się przy
Kościele Pokoju w Świdnicy, w ramach projektu (Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt
UNESCO. Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów
wraz z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia
wielkokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej) w ramach programu
(Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego) w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014. Rewitalizacja zabytkowego cmentarza
znajdującego się przy Kościele Pokoju w Świdnicy, obejmuje w szczególności: prace
konserwatorskie kaplic oraz pomników nagrobnych na odcinkach muru cmentarnego zachodnim, północnym oraz wschodnim, prace konserwatorskie kamieniarki,
rewaloryzację zabytkowego cmentarza - rewaloryzacja nagrobków i muru zewnętrznego
- zachodniego, ogrodzenia i małej architektury, prace konserwatorskie elementów
ceramicznych i klinkierowych, remont dwóch kaplic i nagrobków wolnostojących..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7,
50.76.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca ma obowiązek wniesienia wadium w
wysokości 100 000 zł w terminie do momentu składania ofert. 2. Za moment
wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się moment zaksięgowania wpłaty na koncie
Zamawiającego. Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu na rachunek bankowy
Zamawiającego prowadzony przez bank PKO BP SA O/Świdnica nr konta:
88 1020 5138 0000 9602 0066 8673 3. Wadium może zostać wniesione również
w formie: 1) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowokredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2)
gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej; 4) poręczenia udzielanego przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z
późn. zm.). 4. Wadium zostanie zwrócone, jeżeli: a) upłynął termin związania ofertą;
b) zawarto umowę w sprawie Zamówienia i wniesiono zabezpieczenie należytego
wykonania tej umowy; c) Zamawiający unieważnił Postępowanie, a odwołania
zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. 5.
Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy: a) który wycofał
ofertę przed upływem terminu składania ofert; b) który został wykluczony z
postępowania; c) którego oferta została odrzucona. 6. Złożenie przez wykonawcę,
którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o
zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez niego prawa do
wniesienia odwołania. 7.Zamawiający zwróci wadium wniesione w pieniądzu wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz
prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w
sprawie Zamówienia na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w
sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie wykonawcy d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w
pkt. 5.4.1. SIWZ, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw, do
uzupełnienia których został przez Zamawiającego wezwany, co spowodowało brak
możliwości wybrania oferty złożonej przez tego Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
Zamawiający odstąpi od zatrzymania wadium w tym przypadku, jeżeli Wykonawca
wykaże, że nieuzupełnienie dokumentów lub oświadczeń, lub pełnomocnictw nie
nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 9. Oferta niezabezpieczona
wadium w terminie składania ofert lub niezabezpieczona na pełny okres związania
ofertą, spowoduje wykluczeniem Wykonawcy. Wadium w celu zabezpieczenia
oferty złożonej przez konsorcjum może być wniesione przez jednego z uczestników
konsorcjum. 10. Wadium Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą, zostanie zwrócone niezwłocznie po wniesieniu przez niego
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy i zawarciu przez niego
umowy..

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
Zamawiający nie precyzuje szczegółowo niniejszego warunku udziału w
postępowaniu
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę stosownej wiedzy i
doświadczenia jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) minimum jedną robotę
budowlaną na zabytku nieruchomym o wartości tych robót brutto nie
mniejszej niż 1,5 miliona PLN, b) minimum jedną pracę konserwatorską o
wartości brutto nie mniejszej niż 1 milion PLN, c) prace konserwatorskie
łącznie co najmniej 20 zabytkowych nagrobków wykonanych z kamienia lub
zabytkowych kamiennych figur, w tym co najmniej 3 marmurowych lub
alabastrowych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien dysponować odpowiednim potencjałem technicznym
umożliwiającym terminowe i sprawne wykonanie Zamówienia. Zamawiający
nie precyzuje szczegółowo niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą
kompetentną do pełnienia roli: 1) kierownika prac konserwatorskich,
spełniającą przynajmniej następujące warunki: a) posiada wyższe
wykształcenie i praktykę zgodne z przepisem § 22 ust. 1 rozporządzenia
Ministra Kultury z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z roku
2011 nr 165 poz. 987), b) posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w
prowadzeniu prac konserwatorskich, zdobyte na przestrzeni nie dłuższej, niż
10 lat wstecz, licząc od daty składania ofert, c) posiada dyplom ukończenia
studiów ze specjalizacją - konserwacja kamienia i detali architektonicznych
lub w zakresie konserwacji i restauracji elementów architektonicznych. 2)
kierownika budowy, spełniającą przynajmniej następujące warunki: a)
posiada uprawnienia (bez ograniczeń) o specjalności konstrukcyjnobudowlanej oraz do pełnienia funkcji kierownika budowy przy zabytkach; b)
posiada minimum pięcioletnie doświadczenie5 w kierowania robotami
budowlanymi.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji: ekonomicznej i finansowej,
umożliwiających terminowe i sprawne wykonanie Zamówienia. Zamawiający
nie precyzuje szczegółowo niniejszego warunku udziału w postępowaniu,
niemniej wskazuje, że wartość robót, prac przewidzianych do wykonania
Zamówienia może wynieść kilka milionów złotych polskich.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WA R U N K Ó W U D Z I A Ł U W P O S T Ę P O WA N I U O R A Z N I E P O D L E G A N I A
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 spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•
wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy 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 do
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;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, 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;

•

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
ubezpieczenia 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;
•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na zasoby 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;
•

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.4.3.2)
•
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem
zamówienia:
1. Cena - 60
2. Termin wykonania - 20
3. Okres gwarancji - 20
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.luteranskaenklawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Parafia Ewangelicko - Augsburska pw. Św. Trójcy Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
lub ofert: 17.03.2015 godzina 08:30, miejsce: Parafia Ewangelicko - Augsburska pw.
Św. Trójcy Plac Pokoju 6, 58-100 Świdnica.
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: Projekt Kościół pokoju w Świdnicy - obiekt UNESCO.
Przywrócenie świetności luterańskiej enklawy poprzez renowację organów wraz
z prospektem, rewitalizację cmentarza i przebudowę plebanii, w celu zapewnienia
wielkokulturowej oferty kulturalnej, edukacyjnej i społecznej w ramach programu
Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 - 2014 i Norweskiego
Mechanizmu Finansowego 2009 - 2014.
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: tak

