
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.peclaw.eu 

 

Białoł ęka: ROZBUDOWA O ŚRODKA KULTURY, TURYSTYKI I 

EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WIETSZYCACH.  

Numer ogłoszenia: 15933 - 2013; data zamieszczenia:  30.01.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pęcław , Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie, tel. 076 

8317135, faks 076 8317033. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  ROZBUDOWA OŚRODKA KULTURY, 

TURYSTYKI I EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W WIETSZYCACH.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

zamówienia jest rozbudowa Ośrodka Kultury, Turystyki i Edukacji Ekologicznej w Wietszycach , dz. 

nr 46, obręb Wietszyce. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe, ziemne, 

murarskie, tynkarskie, malarskie, instalacyjne jak również wykonanie elewacji, dachu, montaż 

stolarki okiennej i drzwiowej oraz zagospodarowanie terenu. Roboty budowlane należy wykonać 

zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową KONSTRUKTOR 

Marek Raczkowski, Jacek Szczurek, ul. Kosmonautów Polskich 87/7, 67-200 Głogów Szczegółowy 

zakres rzeczowy robót został określony w dokumentacji technicznej oraz w opisach pozycji 

przedmiarów robót.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 



II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 15.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 15 000 zł (słownie: 

piętnaście tysięcy zł 00/100) Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia 15.02. 2013 

roku do godz.10.00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - 

pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 

kredytowej ( z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty o których 

mowa w art. 6b ust.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, ze zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Głogowie 

na konto 57 8646 0008 0000 0025 9402 0004. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne 

jeżeli w w/w terminie znajdzie się na koncie zamawiającego. Do oferty można załączyć kserokopię 

przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium wniesione w innej formie niż pieniężna 

należy złożyć wraz z ofertą lecz trwale jej nie spinać, w takim przypadku można dołączyć do oferty 

kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium zostanie zwrócone 

zgodnie z art. 46 ustawy PZP. Utrata wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 5 

ustawy. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku jeśli wykonawca przedłoży 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 ustawy, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w 

przypadku osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku wówczas gdy wykonawca wykaże się 

doświadczeniem polegającym na wykonaniu co najmniej 3 robót budowlanych 

porównywalnych z przedmiotem zamówienia o wartości brutto, co najmniej 500 000 PLN 

każda, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich nazwy, wartości, daty, miejsca wykonania 

oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane 

należycie (referencje). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Aby potwierdzić w/w warunek wykonawca winien wskazać, że w okresie realizacji 

zamówienia dysponował będzie osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania 

samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi tj.: - 

kierownika budowy - branża budowlana- uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub 

odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) - kierownik robót sanitarnych - 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi co najmniej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych i wentylacyjnych) - 

kierownik robót elektrycznych - uprawnienia do kierowania robotami w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które 

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, upoważniające do 

kierowania robotami budowlanymi w co najmniej zakresie instalacji i sieci elektrycznych 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o Na potwierdzenie spełnienia w/w warunku wykonawca winien wykazać opłaconą 

polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczonym od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• 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 

• 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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 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 pk t III.5) 

- wypełniony formularz ofertowy (zał. 1) wraz z załącznikami, - pełnomocnictwo dla osób/osoby 

podpisującej ofertę i oświadczenia, jeżeli uprawnienie tych osób nie wynika z innych dokumentów 

dołączonych do oferty, - pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie, - kosztorys ofertowy, 

który jest dokumentem pomocniczym przy rozliczeniu ryczałtowym 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zmiana umowy wymaga dla jej ważności formy pisemnego aneksu i może zajść w przypadkach 

wynikających z art. 144 PZP. Zamawiający dopuszcza zmianę umownego terminu realizacji umowy 

w sytuacjach gdy: 1. Wystąpi działanie siły wyższej. Przez siłę wyższą rozumie się okoliczności 

niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy. Za siłę wyższą rozumie się również klęski 

żywiołowe, katastrofy, decyzje i akty pochodzące od organów władzy lub administracji wydane 

zgodnie z kompetencjami tych organów mające wpływ na terminowość wykonania robót. 2. 

Koniczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 3. 

Wstrzymania robót przez zamawiającego. 4. Konieczności udzielenia i wykonania robót 

dodatkowych na podstawie att. 67 ust.1 pkt 5 PZP oraz wykonania robót zamiennych nie pozwolą 

wykonawcy dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego. 5. Zaistnienia 

nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, wykopalisk oraz wyjątkowych warunków 

atmosferycznych. 6. Zmiany podwykonawstwa robót wskazanego w ofercie. Zamawiający 

dopuszcza zmianę wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w sytuacjach gdy: 1. Nastąpi 

urzędowa zmiana stawki podatku VAT proporcjonalnie do tej zmiany czyli dotycząca prac które na 

dzień zmiany nie zostały wykonane, jednakże bez zmiany ceny netto. 2. Wystąpi konieczność 

ewentualnych robót zamiennych. 3. W przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.peclaw.eu 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub 

ofert:  15.02.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Pęcław, Pęcław 28, pokój nr 1 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  Projekt dofinansowany z PROW.. 



IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


