
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Pęczniew: Modernizacja boiska sportowego w miejscowo ści Pęczniew  

Numer ogłoszenia: 79438 - 2014; data zamieszczenia:  10.03.2014 

 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pęczniew , ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. łódzkie, tel. 

043 6781519, faks 043 6781519.  

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:  Modernizacja boiska sportowego w 

miejscowości Pęczniew.  

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Okre ślenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Opis przedmiotu 

zamówienia: Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Pęczniew. Przedmiot zamówienia 

obejmuje: 1 Roboty ziemne; 2 Wykonanie nawierzchni boiska; 3 Wyposażenie; 4 Ogrodzenie 

boiska; 5 Wykonanie instalacji wodociągowej zraszaczy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera załącznik nr 9 do SIWZ dokumentacja techniczna, kosztorys, przedmiar. Na wykonany 

przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej gwarancji. W ramach 

niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do: 1 wytyczenia 

geodezyjnego; 2 sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.12.91-4, 45.11.27.20-8, 

45.34.20.00-6, 45.33.20.00-3.  

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2014.  



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

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  

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie robót  

budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie min. 1 

robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji boisk o nawierzchni 

trawiastej o wartości min. 120.000,00 zł. brutto. Stwierdzenie spełnienia warunków 

odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od 

Wykonawcy. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby 

Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 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 z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 120.000,00 

zł. Stwierdzenie spełnienia warunków odbędzie się poprzez analizę i  ocenę dokumentów 

żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy. 

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy 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;  

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Wykonał należycie min. 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub modernizacji 

boisk o nawierzchni trawiastej o wartości min. 120.000,00 zł. brutto.; 

• 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 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 Rzeczypos politej 

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 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) 

Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie załączonego kosztorysu nakładczego i przedmiaru 

załącznik nr 9 do SIWZ. Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone 

podwykonawcy (w przypadku wystąpienia podwykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 

7 do SIWZ). Dokumenty potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób składających 

ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Jeżeli wykonawca 

wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, 

a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając, w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia na 

formularzu stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

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 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: Zamawiający dopuszcza w 

trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT. Na wniosek 

Wykonawcy Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas 

opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w 



przypadku: 1 wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót, 2 szczególnie niesprzyjających 

warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia, 3 działania siły wyższej 

mającej wpływ na termin wykonania zamówienia, (np. działanie sił przyrody - huragan, powódź, 

pożar; stan wojenny, stan wyjątkowy itp.) Termin realizacji może ulec zmianie w przypadku 

konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania przedmiotu 

umowy, a których nie można było przewidzieć w terminie jej zawarcia (data zawarcia umowy).  

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://e-peczniew.pl 

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

Pęczniewie przy ul. Głównej 10/12, 99-235 Pęczniew.  

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

25.03.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Pęczniewie przy ul. Głównej 10/12, 99-235 

Pęczniew, 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 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Działania 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi, objętego Programem 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 Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie. 

 

 

Wójt Gminy P ęczniew 

/-/ Marcin Janiak 

 
 


