
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.gminapopow.pl 

 

Zawady: Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich 

Numer ogłoszenia: 64976 - 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Popów Zawady , ul. Częstochowska 6, 42-110 

Zawady, woj. śląskie, tel. 034 3177067, faks 034 3177067. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminapopow.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.bip.gminapopow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy wiejskiej w Rębielicach Królewskich. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

opracowania jest zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rębielicach 

królewskich. Zakres opracowania obejmuje działki o numerach ewidencyjnych :1759/2 Teren 

objęty obszarem opracowania posiada pow. 2101,26 m kw. Teren opada w kierunku 

północno- zachodnim. Na obszarze występują różnice terenu które należy zniwelować. Na 

tyłach budynku znajdują się drzwi wejściowe do kotłowni i półpiwnic oraz zewnętrzne 

schody metalowe służące jako dodatkowe wyjście z garażu i sali bankietowej. Przy budynku 

znajduje się dobudówka służąca obecnie jako skład drewna, przeznaczona do rozbiórki. Na 

opracowywanym terenie znajdują się : nieczynny słup oświetleniowy, nieczynne szamba, 

nieczynne szalety, działające nowe szambo. Rosną tu trzy drzewa, oraz dwie grupy młodych 

drzew i krzewów. Teren w całości porośnięty jest trawą. Na terenie nie znajduje się 

infrastruktura podziemna. Teren inwestycji zostanie przystosowany do wypoczynku oraz 

rekreacji. Podczas imprez organizowanych w świetlicy wiejskiej teren ma pełnić funkcję 

reprezentacyjnego ogrodu. Opracowywany obszar można podzielić na dwie strefy 

funkcjonalne tj. na strefa rekreacyjną i strefę wypoczynkową. Pierwsza strefa rekreacyjna 

znajduje się tuż przy budynku świetlicy wiejskiej. Ma się tu znaleźć duży plac utwardzony na 

http://bip.gminapopow.pl/


którym staną stojaki rowerowe oraz ławki parkowe, z placu można przejść bindażem 

(pergolą) na teren siłowni zewnętrznej oraz plac ze stołem do ping ponga i piłkarzykami. Na 

tym obszarze ma zostać również ustawiona przenośna kabina toaletowa. Dalej ścieżka piesza 

pod bindażem prowadzi przez trawnik do altany ustawianej w centralnej części strefy 

wypoczynkowej. Altana ma pełnić funkcję zadaszonego przejścia na plac utwardzony 

połączony z kręgiem ogniskowym. W pobliżu altany mają stanąć- huśtawka ogrodowa oraz 

stolik do gry w szachy. 3. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

normami technicznymi, oraz na zasadach określonych w niniejszej SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.22.10-0, 45.11.22.10-8, 

45.11.12.40-2, 77.31.50.00-1, 45.31.00.00-1. 

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: 

25.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 9.000,-zł należy wnieść w terminie do 

dnia 10.04.2015r. do godz. 10.00. Wadium należy wnieść w formie określonej w art. 45 ust. 6 

ustawy pzp Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego, 

rachunek bankowy: BS Zawady nr konta 94 8259 0004 2000 0000 0013 0007 Wadium w 

innej formie niż pieniądz należy złożyć w postaci oryginału w siedzibie Zamawiającego 

(pokój nr 12 - sekretariat); natomiast kserokopię potwierdzoną za zgodność - załączyć do 

oferty. W tym przypadku treść dokumentu, stanowiącego wadium, nie może ograniczać praw 

Zamawiającego i musi być zgodna z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zwrot 

wadium następuje na zasadach określonych w art. 46 ustawy pzp 

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 Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Posiadają wiedzę i doświadczenie : to jest w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie wykonali co najmniej dwa zamówienia odpowiadające przedmiotowi 

niniejszego zamówienia, tzn. wykonali dwie roboty budowlane, w tym 

przynajmniej jedna o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 złotych 

polegające na wykonaniu zagospodarowania terenu. W tym jedna z 

wykonanych prac polegających na zagospodarowaniu terenu powinna 

dotyczyć zagospodarowania terenu pod potrzeby turystyczne. Uwaga! Jako 

zagospodarowanie terenu pod potrzeby turystyczne należy rozumieć drogę, 

szlak, ścieżkę, obszar leżący lub przechodzący przez tereny o znacznych 

walorach turystyczno krajoznawczych łączących miejscowości lub obiekty 

stanowiące cel poznania krajoznawczego lub kulturowego zagospodarowane 

dla potrzeb turystyki. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 

będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów(referencje). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, w tym kierownikiem budowy,: 1 osoba z 

uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz 

min 1 osoba z uprawnieniami budowlany w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane. 1.4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, w tym posiadają aktualne 

ubezpieczenie od odpowiedzialność cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności na kwotę minimum 250.000 zł. 2.W postępowaniu mogą wziąć 

udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 

dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków 

wymaganych od wykonawców dokonana zostanie według zasady - spełnia / 

nie spełnia - na podstawie przedłożonych przez wykonawcę dokumentów i 

oświadczeń, wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, w tym kierownikiem budowy,: 1 osoba z 

uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz 

min 1 osoba z uprawnieniami budowlany w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 250.000 zł 

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: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w 

szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 

 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; 

 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 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; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 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; 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Termin realizacji - 5 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: bip.gminapopow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Popów ul. Częstochowska 6 Zawady 42-110 Popów pok 8. 

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

ofert: 10.04.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Popów ul. Częstochowska 6 Zawady 

42-110 Popów pok 12. 

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: PROW. 

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 

 
 


