
Połaniec: Zagospodarowanie terenu wraz z przebudową ogrodzeń przy kompleksie 

szkolnym przy ul. Żapniowskiej i przy Publicznym Przedszkolu przy ul. Madalińskiego 

oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego 

Gimnazjum w ramach projektu Rewitalizacja Centralnych Obszarów Miasta Połańca 

Numer ogłoszenia: 37326 - 2015; data zamieszczenia: 19.02.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Połaniec , ul. Ruszczańska 27/218, 28-230 

Połaniec, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8650305, faks 015 8650328. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.bip.umig.polaniec.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 wraz z 

przebudową ogrodzeń przy kompleksie szkolnym przy ul. Żapniowskiej i przy Publicznym 

Przedszkolu przy ul. Madalińskiego oraz budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do 

budynku Publicznego Gimnazjum w ramach projektu Rewitalizacja Centralnych Obszarów 

Miasta Połańca. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis: 

Przebudowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu przy kompleksie szkolnym przy ul. 

Żapniowskiej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku Publicznego 

Gimnazjum wraz z montażem drzwi łączących budynek Gimnazjum z budynkiem Szkoły 

Podstawowej oraz przebudowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu przy ul. 

Madalińskiego w Połańcu. 2. Zamówienie należy wykonać zgodnie z Projektami 

Budowlanymi: Nr TI/IB-4/2220/20/2014, TI/IB-4/2220/21/2014, TI/IB-4/2220/22/2014, 

TI/IB-4/2220/23/2014, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 

STWiORB oraz z zakresem rzeczowym. 3. Załączony zakres rzeczowy robót - zamówienia 

stanowi jedynie uzupełnienie w/w Projektów Budowlanych. 4. Zamawiający dopuszcza ujęcie 

w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w opisie 

przedmiotu zamówienia, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone 

w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających, iż te materiały i urządzenia odpowiadają opisanym przez 

Zamawiającego. 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

STWiORB, załącznik.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 



 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień 

uzupełniających 
 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 

50% zamówienia podstawowego. W przypadku wystąpienia zamówień 

uzupełniających, Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w trybie zamówienia 

z wolnej ręki zgodnie z zapisami art. 67 ust1 pkt 6 ustawy Pzp. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.00-2, 45.23.32.22-1, 45.34.20.00-6, 

45.22.31.00-7. 

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: 

10.06.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający wymaga 

wniesienia wadium w wysokości: 7 000 zł. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) 

pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach 

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) 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 Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. 

zm.) 4. Poręczenia lub gwarancje, wnoszone jako wadium muszą być ważne minimum przez 

okres związania ofertą i dotyczyć przedmiotowego zamówienia. 5. Wadium wnoszone w 

pieniądzu należy wpłacić przelewem /operacja bezgotówkowa/ na rachunek bankowy w BS 

Połaniec NR 80942500080000234920060008. 

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 Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

warunku 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli Wykonawca 

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, minimum 2 roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 450 

000 zł brutto, polegającą na : - utwardzeniu terenu, - budowie pochylni dla 

osób niepełnosprawnych, - budowie/remoncie ogrodzenia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek spełni Wykonawca, który dysponuje potencjałem 

technicznym do wykonania zamówienia: - wielkość średniego rocznego 

zatrudnienia winna być na poziomie 10 osób oraz liczebności personelu 

kierowniczego -1 osób - w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże: 1) 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 

w wymaganych specjalnościach lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów prawa, które w zakresie objętym umową będą pozwalać na 

pełnienie funkcji kierownika budowy i przynależącym do właściwej izby 

samorządu zawodowego, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 

podmiotów o udostępnieniu osób zdolnych do wykonania zamówienia, 

Wymagane uprawnienia: - w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w 

zakresie budownictwa ogólnego, - uprawnienie geodezyjne, 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 

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; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

minimum 2 roboty budowlane o łącznej wartości nie mniejszej niż 450 000 zł 

brutto, polegającą na : - utwardzeniu terenu, - budowie pochylni dla osób 

niepełnosprawnych, - budowie/remoncie ogrodzenia.; 

 oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u 

wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu 

kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku 

gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 

 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; 

 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; 

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; 

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 - 85 

 2 - Okres gwarancji - 15 

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 

Określone we wzorze umowy stanowiącej załącznik do SIWZ 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

warunków zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Miasta i Gminy ul. Ruszczańska 27 28-230 Połaniec pok. 213. 

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

ofert: 06.03.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. Ruszczańska 27 28-230 

Połaniec pok. 206. 

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: Rewitalizacja centralnych obszarów miasta Połańca, 

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 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 

 


