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Znak sprawy ZP 341-8/2009 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
1 ZAMAWIAJ ĄCY  
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi, do kontaktów: 
Ireneusz Smal, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, 
 tel. 077 4801471, fax 077 4801460,  
e-mail: ug@polskacerekiew.pl.  
2) Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1).  
3) Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 1).  
4) Adres, na który naleŜy przesłać oferty: taki jak w pkt. 1).  
 
2. TRYB ZAMÓWIENIA 
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
 
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
http://www.polskacerekiew.pl. 
SIWZ dostępna jest równieŜ w siedzibie Zamawiającego pok. 11 do dnia  
11-01-2010r. do godz. 11.00.  
Cena dokumentu w postaci papierowej 100 PLN 
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
4.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Budowa Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” 
4.2) Opis przedmiotu zamówienia:  
 
Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa Wielofunkcyjnego 
Ośrodka Sportowo -Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I” w skład którego wchodzi: 
 

Przebudowa istniejących obór na stajnie 

1. powierzchnia zabudowy     2 850,0 m2 

2. powierzchnia uŜytkowa     2 562,4 m2 

3. powierzchnia brutto                2 850,0 m2 

4. kubatura               14 070,0 m3 

Przebudowa istniejącego budynku na internat dla zawodników i magazyn pasz 

5. powierzchnia zabudowy    860,0 m2 

6. powierzchnia uŜytkowa    716,8 m2 

7. powierzchnia brutto               860,0 m2 

8. kubatura                       3 087,0 m3 

Przewiązki 

9. powierzchnia zabudowy     625,0 m2 

10. powierzchnia uŜytkowa     422,3 m2 

11. powierzchnia brutto                      1 568,0 m2 

12. kubatura             8 690,0 m3 

Przebudowa istniejącej obory na halę treningową 

13. powierzchnia zabudowy   1 245,9 m2 

14. powierzchnia uŜytkowa   1 136,8 m2 

15. powierzchnia brutto              1 245,9 m2 

16. kubatura               7 308,3 m3 

Budowa wiaty – zadaszenia areny ujeŜdŜalni treningowej 

17. powierzchnia zabudowy   2 378,0 m2 

18. powierzchnia uŜytkowa   2 281,0 m2 

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na pomieszczenia hotelowe dla zawodników wraz 
z częścią gastronomiczną i zapleczem socjalnym 
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19. powierzchnia zabudowy     1 263,4 m2 

20. powierzchnia uŜytkowa     1 880,1 m2 

21. powierzchnia brutto                 2 316,5 m2 

22. kubatura                  8 374,3 m3 

Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót który jest załącznikiem do niniejszej 
specyfikacji. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w niniejszej SIWZ: część IV - 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, część V – „Projekt budowlany Ośrodek 
Przygotowań Olimpijskich w Jeździectwie w miejscowości Zakrzów, gmina Polska Cerekiew” 
opracowany przez Architektoniczne Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Budownictwa, 
Autorska Pracownia Projektowa, 31-072 Kraków, ul. Wielopole 18b. 
 
4.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw:  
miejscowo ść Zakrzów, gmina Polska Cerekiew.  
 
4.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):  
45000000-7     Roboty budowlane 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia roboty ziemne 
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45410000-4 Tynkowanie 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
 
5. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ 
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty wariantowej 
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Przewidywany termin rozpoczęcia - 01-02-2010  
Termin zakończenia - 31-08-2011r. 
 
7.  OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:   

7.1. Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 
7.2. Znajdowanie się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zadania. 
7.3. Posiadanie niezbędnej wiedzy, doświadczenia zawodowego oraz potencjału 

technicznego.  
7.4. Dysponowanie osobami zdolnymi do realizacji zadania. 
7.5. Nie podleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz ust. 2 pkt 1. 

       
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Ŝądanych przez Zamawiającego będzie 
dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złoŜonych przez Wykonawcę oświadczeń oraz 
dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 
 
Wymagane oświadczenia i dokumenty  

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu  stosownie do art. 22 
ust 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 
1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz 
form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, poz. 605),  
naleŜy przedłoŜyć następujące dokumenty:  
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b) aktualny odpis z wła ściwego rejestru albo aktualne za świadczenie o wpisie do 
ewidencji działalno ści 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, 

c) aktualne zaświadczenie wła ściwego naczelnika urz ędu skarbowego , Ŝe Wykonawca 
nie zalega z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych lub  zaświadczenia, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłoŜenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

d) aktualne zaświadczenia z Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych  lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego o niezaleganiu w składkach na ubezpieczenie społeczne lub  
zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub  rozłoŜenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu – 
wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

f) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 
ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

 
2. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w 
jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, poz. 605),  naleŜy 
przedłoŜyć następujące dokumenty: 

g) wykaz wykonanych robót budowlanych  w ciągu ostatnich pi ęciu lat przed dniem 
wszcz ęcia post ępowania o udzielenie zamówienia, 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, 

dodatkowo nale Ŝy wykaza ć wykonanie przynajmniej jednego zadania o podobnym 
zakresie o warto ści co najmniej 5 000 000,00 zł netto w ci ągu ostatnich pi ęciu lat.  

h) wykaz osób, którymi dysponuje lub b ędzie dysponował wykonawca  i które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

i) pisemne zobowi ązania innych podmiotów  do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeŜeli w wykazie, o którym mowa powyŜej, wykonawca wskazał 
osoby, którymi będzie dysponował;   

j) stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 
– dotyczy kadry kierowniczej,  

 
3. W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez 
wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 
19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, poz. 605),  naleŜy przedłoŜyć następujące dokumenty: 

k) sprawozdanie finansowe  albo jego części, a jeŜeli podlega ono badaniu przez biegłego 
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości równieŜ z opinią odpowiednio o 
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych 
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do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty 
oraz zobowiązania i naleŜności - za okres nie dłuŜszy niŜ ostatnie trzy lata obrotowe, a 
jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres; 

l) informacji banku  lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niŜ 3 
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

m) polisa,  a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 
n) w przypadku wnoszenia  oferty wspólnej  przez wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia, naleŜy dołączyć dokumentu i oświadczenia zgodnie z pkt 6 
SIWZ. 

 
8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM  
Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 100 000,00 zł, 
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  
Oferowana cena - 100 %  
  
10. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT:   
 
Oferty naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,  ul. Raciborska 4,  pok. nr 16 , nie 
później niŜ do dnia 11 stycznia 2010 r. do godz. 1100 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 stycznia  2010 r. do godz. 1115 w siedzibie Urzędu Gminy w 
Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 3  

 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
 
12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ   
 Zamawiający  nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej. 
 
13.  INFORMACJA  O  ZAMIARZE  USTANOWIENIA  DYNAMIC ZNEGO SYSTEMU  
ZAKUPÓW  WRAZ  Z  ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA K TÓREJ  BĘDĄ  
ZAMIESZCZONE  DODATKOWE  INFORMACJE  DOTYCZ ĄCE DYNAMICZNEGO  SYSTEMU  
ZAKUPÓW  
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   
 
14. INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTN IEJSZEJ OFERTY  Z 
ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ  
Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA AUKCJA 
ELEKTRONICZNA    
 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
  
15. INNE INFORMACJE  
Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 
428820-2009 
Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym w Polskiej Cerekwi  w 
dniu 14.12.2009r.  oraz na stronie internetowej pod adresem:  www.polskacerekiew.pl                                                                                                                           

 
WÓJT GMINY 

inŜ. Krystyna Helbin  
......................................  

/podpis/   


