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,'atesluo'ńiDlht8lłie6t0o'łej' na której Zamawiający udostępnia Specfrkację Istotnych
warunków ZarnóWięnia:
www.czermin.biulewn.net

czermin: BIJDoWA BUDYNKU UsŁUGowEGo - zAPLEczA socJALNEGo DLA
sPoRTowcÓw w TRZCIANIE
Numer ogloszenia: 162063 - 2013i data zanieszczenia: 14.08.2013
oGŁoszENIE o ZAMoWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczłnie ogloszenił: obowiązkowe.

Ogloszenie dotycry: zamówieńa publicznego.

sEKcJA I: zAMAwIAJĄcY

I. 1) NAzwA I ADRES: Urząd Gminy Czermin 
' 
39-304 Czermin, woj. podkarpackie' tel.

0l'7 7'141922, faks 017 '7'141921.

. Adr€sstronyinternetowejzamawiającego:www.czermin.pl

L 2') RoDzy'J Z^MAWIAJĄCEGo: Administracja samorządowa.

sEKcJA II: PMEDMIoT ZAMÓWIENIA

l l.l) oKREŚLENIE PRZEDMloTU ZAMÓMENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego! BUDowA BUD\'}IKU
UsŁUGowEGo - ZAPLECZA socJALNEGo DLA sPoRTowcÓw W TRZCIANIE.

II'1.2) Rodzaj złmówienia: Ioboty budowlane.

II.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotęm
zarnówięniajest budowa budy]ku usfugowego- zaplecza socjalnego dla sportowców wraz z
urządzeńami budowlanymi; wewnętrŻnymi irrstalacjami w t}m ; gazową, plzyłącz.anl
wodociągowym' elektroenergeĘcznym, kanalizacji sanitamej z bezodpĘwo.wym zbiomikiem
na nieczystości ciekłe. Szczegołowy opis przędmiotu zamówienia zawańy został w
załącznikach do niniejszej sIwZ tj ; - Dokumęntacji projektowej, - Przedmiarze robót,
Głółnę loboty budowlan€ to ; 1. Budowa budynku 2. Instalacje sanitarrLę (plzyłącz
wodociągowy, instalacj a weł,r(ęłxzr)ą ptzyłąŁz kanalizacyjny , instalacja wewnętrzna,
osadnik gnilny' instalacja wewnętrzna gazową instalacja co) 3. Instalacje elekĘoznc ,
przyłącz kablowy, instalacja wewnętrzną instalacja odgromowa wszystkię nazwy własne
mateńałów i nazwy producęntów, uąte w sIwZ dokumentacji Fojektowej , przedmiarach
robót powinny być rozumiane j ako defińcje standaldów, a nie konkrebre rozwiązania mające
zastosowanie w projekcie, a do realizacji zamówienia mogą być uż}te materiały i uządzenia
innych producentów o parametach równoważnych, tj. nie niższych niż przewiduje projekt 1ub
założ'ęnia Zamawiającego' a wszystkię koszty wynikającę z tytułu zamienrrych rozwiązań
ponosi Wykonawca..



II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8. 

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: Zakończenie: 

15.05.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 13.1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść, przed upływem 

terminu składania ofert, wadium w wysokości 10.000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy). 

Przy wnoszeniu wadium należy podać znak sprawy: In. 271.10.2013 13.2. Wadium może być 

wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych 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 142, poz. 275 z późn. zm.). 13.3. Za termin 

wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku 

Zamawiającego - Bank Spółdzielczy w Mielcu Oddział Czermin nr rachunku: 55 9183 1028 

2005 5000 5063 0002 Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na 

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z 

warunkami przetargu następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń. 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia 

oraz przedłożenia poniższych dokumentów: Ocena spełniania tego warunku 

będzie dokonywana, na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy o 

spełnieniu warunków udziału w postępowaniu art. 22 ust.1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych oraz dokumentów określonych w pkt. 9.1. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca 

zobowiązany jest przedłożyć wykaz, że w okresie ostatnich 5 lat, przed dniem 

przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie , co najmniej ; 

jednego zamówienia w zakresie wykonywania robót budowlanych 

odpowiadających rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia, w ramach którego Wykonawca wykonał montaż budynku o 

konstrukcji (mieszanej) tradycyjnej o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł 

brutto z podaniem dla każdej ujętej w wykazie roboty ich nazwy, wartości 

wykonanej roboty, terminu rozpoczęcia i zakończenia, nazwy i adresu 

Zamawiającego oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te roboty 

zostały wykonane należycie.. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch 

lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane 

będzie ich łączne doświadczenie). Ocena spełniania tego warunku będzie 

dokonywana, na podstawie dokumentów określonych w pkt. 9.1. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest złożenie stosownego oświadczenia oraz przedłożenia 

poniższych dokumentów: Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana, 

na podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

oraz dokumentów określonych w pkt. 9.1. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

wykonawca wykaże że dysponuje Kierownikiem budowy - w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń Niniejsza osoba powinna - posiadać 

łącznie: a) co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika 

budowy/Kierownika Robót w nadzorowaniu robót lub kierowaniu robotami w 

zakresie konstrukcyjno-budowlanym Osoby, które posiadają uzyskane przed 

dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, 

uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego odpowiadające wymaganiom , do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia 

tych funkcji w dotychczasowym zakresie uznaje się te dokumenty jako 

obowiązujące. Ocena spełniania tego warunku będzie dokonywana, na 

podstawie złożonego oświadczenia wykonawcy o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 

oraz na podstawie dokumentów określonych w pkt. 9.1. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Na potwierdzenie spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i 

finansowej Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: 1) opłaconą polisę 

(wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę), a w przypadku jej braku inny 

dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 150 000,00zł . Ocena spełniania 

tego warunku będzie dokonywana, na podstawie oświadczenia i dokumentów 

określonych w pkt. 9.1. UWAGA! Wykonawca powołujący się przy 

wykazaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wymienionego w pkt 

8.2.4, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował: 1) opłaconą 

polisę (wraz z dokumentem potwierdzającym opłatę), a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. zamówienia na kwotę minimum 150 000,00zł . 

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 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; 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

. oświadczenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

określone w art. 22 ust. 1 Pzp, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 2. Oferta załącznik nr 1 

3. Parafowany wzór umowy 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy - Pzp - zakazuje się istotnych zmian postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 

warunki takiej zmiany W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki 

umożliwiające zmianę treści umowy: 1). wystąpienia zdarzeń siły wyższej za którą uważa się 

wystąpienie w czasie realizacji robót stanu surowego otwartego i robót zewnętrznych 

temperatury poniżej minus 10°C o godz. 7.00 rano inne zdarzenia w szczególności: wojna, 

powódź, pożar, który nie powstał z winy 2) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo 

przerw w wykonaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi 



odpowiedźalność zamawiający; 3) konieczności wykonania robót dodatkowych na skutek
s}tuacji nięmożliwęj wcześńej do przewidzenia PowyżsŻe okoliczności wymagają
pisemnego udokumentowania w dzienniku budowy pod rygolem utraty prawa powoływarria
się na nie przez wykonawcę. l. wszelkie zrniany ńniejszej umowy wymagają formy
pisemnej pod rygorem nięważności z zastrzeŻeni€m wynikającym z ]ust. 2. 2. Zmiarta vrnowy
może nasĘpić w następujących prz1padkach: a) opisanych w paragrafach umowy $ 4 ust.3 i $
11 ust.4. b) konieczność realizacji umowy przy zastosowaniu innych rozwlązń technicznych
lub technologicznych wynikających ze zrniany obowiązującego prawa bądź decyzji organów
rradzorczo-kontrolnych. c) końecaności wykonania robót zamiermych d) zmiany nazwy firmy
lub adresu' zmiany inspeł1ora nadzoru albo kielownika budowy ę) aniany formy
zabezpieczfnia na|ężxĄego wykonania umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej' na której jest dostępna sp€cyfikacja istotnych
warunków zamówi€nia: www.czermin.biuleĘłr.net
specylikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: UrŻąd
Gminy w Czerminie 39-304 Czermin pokój nr 16.

IV'4.4) Termin składania wniosków o dopuszcz€nie do udzialu w postępowaniu lub
ofeń: 29.08.2013 godzina 10:00, mięjsce: Urąd Gminy w czerminie 39-304 częrmin pokój
I)I 14.

IV.4.5) Termin związania ofeńą: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofeń).

Iv.4,I1) Czy przewiduje się uniewaźnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
prłTadku nieprryznania środków pochodzących z budżetu U[ii Europejski€j oraz
niepodlegających zwrotowi środków z ponocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym llandlu (EFTA)' które miał być prŻeznaczone
na sfinansowanie calości lub części zamówienia: tak
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