
GMINA PRZYSTAJŃ   Przystajń, 18.10.2013r. 

ul. Częstochowska 5

42-141 Przystajń 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane 

Przystajń: Dokończenie budowy boisk sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim
Numer ogłoszenia: 425580 - 2013; data zamieszczenia: 18.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przystajń , ul. Częstochowska 5, 42-141 Przystajń, woj. śląskie,              
tel. 34 319-11-53, 319-11-54, faks 34 319-17-32.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaprzystajn.pl; 
www.bip.przystajn.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dokończenie budowy boisk sportowych 
ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dokończenie budowy boisk 
sportowych ogólnodostępnych w Borze Zajacińskim poprzez: 

- dostawę i montaż ławek betonowych o długości 180 cm z drewnianym siedziskiem z oparciem na 
nogach betonowych do wkopania do ziemi, 

- ręczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych - zaznaczenie linii na boisku,

- dostawa zraszaczy ogrodowych wraz z wężami ogrodowymi,

- dostawa i zawieszenie siatki polipropylenowej bezwęzłowej w kolorze zielonym na istniejących 
słupkach z rur stalowych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1, 39.14.20.00-9, 34.92.83.10-4, 
16.16.00.00-4.

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: 30.11.2013.

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

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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełnią określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki dotyczące: 1) posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia ww.
warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez 
Wykonawców zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy 
- Prawo zamówień publicznych.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełnią określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki dotyczące: 1) posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia ww.
warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez 
Wykonawców zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy 
- Prawo zamówień publicznych.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełnią określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki dotyczące: 1) posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia ww.
warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez 
Wykonawców zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy 
- Prawo zamówień publicznych.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełnią określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki dotyczące: 1) posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 



3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia ww.
warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez 
Wykonawców zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy 
- Prawo zamówień publicznych.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy oraz spełnią określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych warunki dotyczące: 1) posiadania 
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełnienia ww.
warunków nastąpi w oparciu o oświadczenia lub dokumenty złożone przez 
Wykonawców zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia z zastrzeżeniem art. 26 ustawy 
- Prawo zamówień publicznych.

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  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; 

• 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.4.4) 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.6) INNE DOKUMENTY

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

Wykaz dokumentów i oświadczeń jakie mają dostarczyć wykonawcy dla potwierdzenia spełnienia
warunków udziału  w postępowaniu:  a)  Wypełniony druk OFERTA stanowiący załącznik  nr  1 do
SIWZ, b) Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu w trybie art.  24 Ustawy Prawo zamówień
publicznych  -  Załącznik  Nr  2  do  SIWZ,  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się
o  zamówienie  oświadczenie  takie  składa  każdy  z  wykonawców  oddzielnie.  c)  Oświadczenie
o  spełnianiu  warunków  wynikających  z  art.  22  ust.  1  Ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  -
Załącznik  Nr  3  do SIWZ,  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  zamówienie
oświadczenie takie składa każdy z wykonawców oddzielnie. d) oświadczenie o przynależności do
grupy  kapitałowej  o  której  mowa  w  art.  24  ust.  2  pkt  5  ustawy  -  Załącznik  nr  4  do  SIWZ,
(Wykonawca należący do grupy kapitałowej dołącza do oświadczenia listę podmiotów należących
do  tej  samej  grupy  kapitałowej).  W  przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o
zamówienie  oświadczenie  takie  składa  każdy  z  wykonawców  oddzielnie.  e)  wykaz  osób
posiadających uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności ogólnobudowlanej
bez ograniczeń lub osoba której kwalifikacje do wykonania danego rodzaju działalności nabyte w
innych państwach zostały uznane w drodze odpowiedniej procedury - Załącznik Nr 5 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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.przystajn.akcessnet.net
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA PRZYSTAJŃ 



ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
08.11.2013 godzina 10:00, miejsce: GMINA PRZYSTAJŃ ul. Częstochowska 5 42-141 Przystajń.

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: Planuje się sfinansowanie części inwestycji w ramach działania Wdrażanie 
Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW 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


