
Czernice Borowe: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki oraz 

zagospodarowanie terenu 

Numer ogłoszenia: 250568 - 2013; data zamieszczenia: 28.06.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernice Borowe , ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, woj. 

mazowieckie, tel. 0-23 674-62-15, 674-60-90, faks 0-23 674-62-15. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czerniceborowe.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we 

wsi Szczepanki oraz zagospodarowanie terenu. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

składa się wykonanie robót budowlanych w obiekcie jednokondygnacyjnym o projektowanej 

powierzchni zabudowy 242,73 m2 , powierzchni użytkowej 196,76 m2 i kubaturze 1297,34 m3 

związanych z: 1.wykonaniem tynków i okładzin ścian, wykonanie posadzek 2.docieplenie budynku 

3.wymiana konstrukcji i pokrycia dachu 4.wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 5.wykonanie 

instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 6.utwardzenie i zagospodarowanie terenu oraz 

wyposażenie w elementy małej architektury (plac zabaw) 7.wyposażenie świetlicy wiejskiej. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 i 

6 PZP 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

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: 30.04.2014. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 10 

000,00 zł. Wadium można wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr 77 8924 0007 0000 

4011 2000 0002 w Banku Spółdzielczym w Przasnyszu przed upływem terminu składania ofert. 

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 wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca wykaże spełnienie 

powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie oświadczenia o 

spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w przypadku konsorcjum 

oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez wykazanie posiadania doświadczenia przy realizacji co najmniej dwóch robót 

o charakterze i złożoności nie mniejszej niż powierzany do wykonania przedmiot 

zamówienia. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji 

ujętych w wykazie robót budowlach w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniu 2 referencji (w przypadku konsorcjum oceniane będzie ich łączne 

posiadanie wiedzy i doświadczenia) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP., oceniany będzie ich łączne 

spełnienie powyższego warunku). 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez Wykonawca wykaże spełnienie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia 

o dysponowaniu przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej do kierowania robotami budowlanymi oraz 

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, przy czym dokumenty te 

wymagalne są przy podpisaniu umowy. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 

PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o 

udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, oceniany będzie ich łączne 

spełnienie powyższego warunku). 

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; 

 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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Certyfikaty i atesty na materiały użyte przy realizacji zamówienia. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

n/d 

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 

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 5 i 6 PZP. 

Zmiana umownego terminu zakończenia przedmiotu Umowy jest możliwa w następujących 

przypadkach: 1)wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie 

ZAMAWIAJĄCEGO; 2)działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze 

nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a których Strony nie były w stanie 

przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie 

niniejszej Umowy zgodnie z jej treścią, np. w przypadku wystąpienia nadzwyczajnie niekorzystnych 

warunków atmosferycznych, mających wpływ, na jakość lub termin wykonania robót. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.czerniceborowe.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe. 

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

16.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice 

Borowe pok. nr 7. 

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 na lata 2007-2013 Działanie Odnowa i rozwój wsi. 

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: nie 

 


