
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip. wreczyca-wielka.akcessnet.net 

 

Wręczyca Wielka: Rozbudowa i nadbudowa budynku 

wielofunkcyjnego na boisku sportowym OLIMPIA Truskolasy 

Numer ogłoszenia: 147630 - 2012; data zamieszczenia: 09.05.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka , ul. Sienkiewicza 1, 42-130 Wręczyca Wielka, 

woj. śląskie, tel. 34 3170245, faks 34 3170215. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.wreczyca-wielka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i nadbudowa budynku 

wielofunkcyjnego na boisku sportowym OLIMPIA Truskolasy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest rozbudowa i nadbudowa istniejącego zaplecza sportowego na działce nr 

ewidencyjny 1/2 położonej w miejscowości Piła Pierwsza. Projektowana inwestycja obejmować 

będzie rozbudowę w kierunku północno-wschodnim działki i nadbudowę piętra nad całym 

budynkiem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ Nr 8, 9, 10 tj 

Załącznik Nr 8 - projekt budowlano-wykonawczy, Załącznik Nr 9 - specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót, Załącznik nr 10 - przedmiary robót.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.21.22.20-4, 45.30.00.00-0, 

45.40.00.00-1. 



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 30 000,00 złotych słownie : 

trzydzieści tysięcy złotych. 1.Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na konto 

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy we Wręczycy Wielkiej Nr rachunku : 64 8249 0001 2001 0000 

0912 0045 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty przetargowej 

zadania: Rozbudowa i nadbudowa budynku wielofunkcyjnego na boisku sportowym OLIMPIA 

Truskolasy 2.Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy 

dołączyć do oferty. 3.Wadium może być wnoszone w 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. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed¬siębiorczości 

(Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. 

Nr 96, poz. 620, które należy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować u Zamawiającego, a 

kopię załączyć do oferty. 4.Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na 

każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie 

gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 

ust. 4a i 5 ustawy P.z.p. 5.Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a)nazwa 

i adres Zamawiającego; b)określenie przedmiotu zamówienia; c)nazwę i adres Wykonawcy. 

6.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. 7.Wniesienie 

wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy 

Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium. 8.Wykonawca, który nie 

wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie 

zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona. 9.Zamawiający zwróci 

niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem 

wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13. 

10.Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po unieważnieniu 



postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iż odwołanie 

zostało ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 11.Zamawiający będzie żądał 

ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak w pkt. 

8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 

Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12.W przypadku 

wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, 

wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności 

wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do 

zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie 

skieruje jedynie do wykonawcy, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą. 13.Zatrzymanie 

wadium nastąpi w okolicznościach: a)jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa 

w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub 

pełnomocnictw, b)jeżeli wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego 

na warunkach określonych w ofercie, c)jeżeli wykonawca był zobowiązany i nie wniósł 

wymaganego zabezpieczenia należytego wyko-nania umowy, d)jeżeli zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 Zamawiający nie wymaga dokumentów w tym zakresie 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia ich działalności jest krótszy - w tym okresie - zrealizowali: co 

najmniej 1 robotę budowlaną, porównywalną z przedmiotem zamówienia z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Za robotę porównywalną z 

przedmiotem zamówienia uważa się robotę budowlaną, polegającą na budowie, 

rozbudowie, nadbudowie budynku użyteczności publicznej wartości min. 1 000 000 zł 

brutto. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku 



dokonana będzie na podstawie załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i 

dokumentów, z treści, których wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie 

warunku. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie załączonych przez 

wykonawcę do oferty oświadczenia o tym, że dysponują lub będą dysponować 

narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do 

realizacji zamówienia Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o a)dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: 

kierownikiem budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w 

budownictwie o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, kierownikiem robót z 

uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci (wod-kan), kierownikiem robót z uprawnieniami do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności instalacyjnej w 

zakresie instalacji elektrycznych, osobą z uprawnieniami do sprawowania nadzoru 

archeologicznego Kierownik budowy i kierownicy robót muszą posiadać stwierdzenie 

przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie 

(uprawnienia do kierowania robotami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane i Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub im 

odpowiadające ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby 

Samorządu Zawodowego ( wykonawcy zagraniczni - odpowiednio); osoba pełniąca 

nadzór archeologiczny musi posiadać uprawnienia do prowadzenia badań 

archeologicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 

budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków oraz badań archeologicznych. Opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie na podstawie 

załączonych przez wykonawcę do oferty oświadczeń i dokumentów, z treści, których 

wynikać powinny informacje potwierdzające spełnianie warunku. Ocena będzie 

dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wymaga dokumentów w tym zakresie 

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć: 

 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  

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1)Wypełniony formularz OFERTA 2)W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo do reprezentowania w prowadzonym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 3)Kopia dowodu wniesienia wadium. 4)Harmonogram rzeczowo - 

finansowy realizacji wykonanych robót 5)Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną?. 

6)Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do wykonania podwykonawcom. 7) 

oświadczenie o dysponowaniu lub możliwości dysponowania narzędziami, wyposażeniem zakładu i 

urządzeniami technicznymi dostępnymi dla wykonawcy w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiany treści umowy zostały zapisane w paragrafie 12 projektu umowy załączonego do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip. wreczyca-wielka.akcessnet.net 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok nr. 10. 

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

24.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca W ielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 

Wręczyca Wielka kancelaria pok nr. 1. 

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: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

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 

 

 


