
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

bip.sulikow.pl 

 

Sulików: Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole  Podstawowej w 

Biernej  

Numer ogłoszenia: 69890 - 2014; data zamieszczenia:  03.03.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 

7787613, faks 75 7756922. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sulikow.pl 

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:  Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole 

Podstawowej w Biernej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest 

robota budowlana polegająca na: Budowie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej. 

2.Szczegółowy zakres robót określają załączniki do SIWZ - projekt budowlano-wykonawczy - załącznik nr 7 

- STWiORB - załącznik nr 7 - przedmiar robót - załącznik nr 7 3. Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 

3 szt. 4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 3 szt. 5. uzyskanie decyzji pozwolenia na 

użytkowanie (jeżeli jest wymagana). UWAGA! W związku z tym, że roboty prowadzone będą w okresie 

nauki szkolnej wykonawca robót zobowiązany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem dzieci 

i innych nieuprawnionych osób. Ponadto po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest wykonać 

tablicę informacyjną o wym. 70x90cm wg wzoru podanego w załączniku nr 9 do siwz.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.22.21-1, 45.10.00.00-8, 45.11.20.00-5, 45.11.12.40-2. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 14.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium 

w wysokości: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) 

III.2) ZALICZKI  

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  

potwierdzenia spełniania tego warunku zamawiający dokona na podstawie oświadczenia 

wymienionego w ust. VI. 1 pkt 1.1 - załącznik nr 2 do SIWZ 1.2 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się: - zrealizowaniem w 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie): co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na 

budowie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sportowej poliuretanowo-gumowej typu SP o 

wartości min. 450 tyś. zł brutto, Dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej 

niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia 

niniejszego postępowania (tj. z dnia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych). 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują: 

osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i uprawnienia w rozumieniu 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623) lub 

odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz.U. z 2001 r. nr 5, poz. 42 z późn. zm.) a w szczególności osób posiadających 

uprawnienia budowlane w zakresie kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi w 

specjalnościach: - kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności 

ogólnobudowlanej. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane 

poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały 
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odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

wykażą, iż bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa potwierdzi wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy; informacja nie może być 

wystawiona wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w niniejszym 

postępowaniu, przy czym z informacji musi wynikać, że wykonawca posiada środki finansowe lub 

zdolność kredytową na łączną kwotę co najmniej 400.000,00 zł; 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 

� 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;  

� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 
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� informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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;  

� 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 
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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 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;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5) 

Formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ), pisemnego zobowiązania (oryginału) innych podmiotów do oddania 

Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wraz z określeniem zakresu dostępnych wykonawcy 

zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia, charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz 

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, W przypadku złożenia oferty 

wspólnej przez kilku Wykonawców należy przedstawić pełnomocnictwo (oryginał lub poświadczony 

notarialnie odpis) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
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podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, oprócz zmian zawartych w paragrafie 14 wzoru umowy, Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy oraz określa warunki tych zmian: 1) w przypadku 

ustawowej zmiany podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy 

stosownie do obowiązującej stawki podatku VAT, 2) w przypadku ograniczenia lub wyłączenia z realizacji 

przez Zamawiającego robót składających się na przedmiot umowy wynagrodzenie może ulec zmniejszeniu; 

Wartość tych robót zostanie wyliczona na podstawie aktualnych informacji o stawkach robocizny 

kosztorysowej oraz o cenach pracy sprzętu budowlanego i materiałów budowlanych zawartych w 

zeszytach SEKOCENBUD za I kwartał 2014 roku. Stawki robocizny dla określonych rodzajów robót 

przyjmowane będą jako wartość średnia netto dla Województwa Dolnośląskiego, kalkulacyjne wskaźniki 

narzutów określone na podstawie wartości średniej dla danych robót. W przypadku braku cen materiałów i 

sprzętu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te będą przyjmowane wg wartości rynkowej. 3) dopuszcza się 

zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: a) zaistnienia przeszkód spowodowanych siłą 

wyższą, tj. zdarzeniem zewnętrznym, niemożliwym do przewidzenia (co obejmuje również nikłe 

prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwym do zapobieżenia. b) wystąpienia 

okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć mimo zachowania należytej staranności. 

4) dopuszcza się zmiany na skutek wydanych decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań technicznych, 

powodujących konieczność modyfikacji rozwiązań, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą mieć wpływu 

na wynagrodzenie Wykonawcy, 5) dopuszcza się zmianę sposobu wykonania robót lub ich zakresu, jeżeli 

w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych 

uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych lub dokumentacyjnych, 6) dopuszcza się zmiany w innych 

sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian 

nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i 

takich, które gdyby były znane w momencie wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie 

miałyby wpływu na udział większej ilości podmiotów zainteresowanych procedurą. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.sulikow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gmina Sulików ul. 

Dworcowa 5 59-975 Sulików. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  19.03.2014 

godzina 09:50, miejsce: Gmina Sulików (Biuro Obsługi Klienta) ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików. 

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 
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Europejskiej:  Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313,322,323 

Odnowa i rozwój wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.. 

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 Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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