
Przystajń, dnia 08.10.2009 r. 

 

DP.341-2/2009 

 
OGŁOSZENIE   

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ZADANIE: 

„Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy  
wraz z terenem zieleni i miejscem wypoczynku” 

 
I. ZAMAWIAJĄCY: 

Urząd Gminy Przystajń 
42 – 141 Przystajń, ul. Częstochowska 5 

II. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:  

Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy wraz z terenem zieleni i miejscem 
wypoczynku 

III. ZAKRES ROBÓT 

1. Określenie przedmiotu: 

Zagospodarowanie centrum wsi Przystajń na plac parkingowy wraz z terenem zieleni  
i miejscem wypoczynku 

2. Opis przedmiotu zamówienia:  

2.1 budowa parkingu o nawierzchni z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-
piaskowej grub. 3cm i podbudowie z tłucznia kamiennego przy drodze na cmentarz z trzema 
wjazdami z drogi prowadzącej na cmentarz (działki nr 572/1, 572/2), odprowadzenie wód 
opadowych z powierzchni placu poprzez ułoŜenie cieku z prefabrykowanych korytek 
betonowych na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej, obramowanie  
z krawęŜników betonowych ułoŜonych na ławie betonowej z oporem 

2.2 poszerzenie jezdni drogi na cmentarz wraz z chodnikiem przykrawęŜnikowym szerokości 
1,5m. z kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3cm  
i podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 10cm. 

2.3 przebudowa placu wewnętrznego – zagospodarowanie skweru, w tym: 
 - pomiar geodezyjny 
 - usuniecie ziemi urodzajnej, rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej, rozebranie 

krawęŜników i obrzeŜy wraz z wywozem nadmiaru ziemi 
 - część utwardzona pod ciągi piesze - podbudowa z kruszywa łamanego, krawęŜniki oraz 

obrzeŜe betonowe na ławie betonowej, nawierzchnia chodnika z kostki brukowej grub. 6cm, 
uzupełnieniem z płyt betonowych 25/25 grub. 5cm, schody terenowe z kostki betonowej  
z palisadą 

 - zagospodarowanie uzupełniające – zieleń niska i wysoka (rabaty z zielenią płoŜącą  
z krzewin liściastych i iglastych oraz zasadzenie 6szt. drzew klonu kulistego), rabaty 
kwiatowe wraz z trawnikiem, elementy małej architektury (ławki, kosze na śmieci  
i stojak rowerowy) 

Szczegółowy zakres, ilość, wyszczególnienie - wg przedmiaru robót projektów konstrukcyjno – 
budowlanych będących załącznikami do SIWZ. 

IV. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

45.00.00.00-7, 45.11.12.91-4, 45.23.32.22-1, 45.23.33.00-9 



V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 

Termin zakończenia: 30.04.2010 r. 

VI. WARUNKIEM UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie 
wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100), w formie określonej  
w art. 45 ust. 6 ustawy Prawa zamówień publicznych i SIWZ. 

VII. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dostępna na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.przystajn.akcessnet.net, w siedzibie 
Urzędu Gminy Przystajń, 42-141 Przystajń ul. Częstochowska 5, pokoj nr 14 (w godzinach pracy 
urzędu), lub za zaliczeniem pocztowym po wcześniejszym wystąpieniu z wnioskiem na piśmie. 

VIII. PRACOWNIKIEM UPRAWNIONYM DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI: 

Grzegorz Sokołowski, pokój nr 14 tel. 034 319 11 53 wew. 25 

IX.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

a) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; ocena na podstawie aktualnego rejestru 
firmy. 

b) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia 

c) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
ocena na podstawie oświadczenia w trybie art. 22 ustawy Pzp, zaświadczenia z ZUS i US. 

d) niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena na podstawie 
oświadczenia w trybie art. 22 i 24 ustawy Pzp.  

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

a) wypełniony formularz ofertowy [załącznik nr 1] 
b) dowód wpłaty wadium, 
c) szczegółowy kosztorys ofertowy (wg załączonego przedmiaru robót), 
d) umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie, jeśli dotyczy 
e) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert), 

f) oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 
oraz art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych [załącznik nr 2] 

g) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, Ŝe 
Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał zgodę na 
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie  
w całości wykonania decyzji organu podatkowego ( wystawione nie wcześniej niŜ  
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), 

h) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał 
zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności (wystawione nie 
wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert); 

 



i) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat robót budowlanych stanowiących przedmiot 
zamówienia (min. 3 inwestycje), a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie – 
referencje 

j) wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe wykonywanych przez nich czynności 

k) dokumenty potwierdzające, Ŝe kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane  
w zakresie kierowania robotami budowlanymi w branŜy drogowej oraz aktualne 
zaświadczenie potwierdzające członkowsko w Okręgowej Izby InŜynierów. 

X.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

Urząd Gminy Przystajń ul. Częstochowska 5 pokój nr 16 (sekretariat) 
W terminie do dnia 30.10.2009 r. godz. 11:00  

XI.  TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT: 

Otwarcie dnia 30.10.2009 r. godzi 11:15 miejsce – Urząd Gminy Przystajń (sala konferencyjna) 

XII.  KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE: 

NajniŜsza wiarygodna cena ofertowa  - 100% 

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ: 

Okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

XIV. INFORMACJE DODATKOWE: 

Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej objętym Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” 

XV. OGŁOSZENIE 

Niniejsze postępowanie zostało ogłoszone w dniu 08.10.2009 r. w siedzibie zamawiającego, na 
stronie internetowej www.bip.przystajn.akcessnet.net oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych 
pod numerem ogłoszenia 350842-2009. 
  
 
 
 
 Andrzej Kucharczyk 
 Wójt Gminy Przystajń 
 
 
 
Przystajń, dnia 08.10.2009 r. 


