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OGŁOSZENIE O PRZETARGU PROWADZONYM W TRYBIE 
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Przedmiot zamówienia  

 
„Budowa Wielofunkcyjnego O środka Sportowo-Rekreacyjnego w 

Zakrzowie – etap I –instalacje elektryczne ”  
 
 
CPV  
 
45000000-7   Roboty budowlane 
45310000-3   Roboty elektryczne 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:   

Wójt Gminy – inż. Krystyna Helbin 

……………………………………..  
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Opracował: 

 inż. Ireneusz Smal 
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1. Nazwa i adres Zamawiaj ącego. 
Gmina Polska Cerekiew 
siedziba: 
47-260 POLSKA CEREKIEW, ul. Raciborska 4  
NIP: 749-10-02-028 
REGON 000546070 

2. Tryb udzielania zamówienia. 
Przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem. 

. 

3. Opis przedmiotu zamówienia. 
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Budowa Wielofunkcyjnego O środka 
Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I - insta lacje elektryczne”  
 
Lokalizacja: Zakrzów, ul. Parkowa, dz. nr 366/14 
 
Roboty, których dotyczy ogłoszenie obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu opracowanie projektu wykonawczego oraz wykonanie instalacji elektrycznych w 
budynkach stajni, przewiązki z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami obsługi zawodów, 
magazynu pasz z częścią socjalna dla pracowników, rozprężalni, hali treningowej, 
zaplecza socjalnego dla zawodników wraz z salą konferencyjna i basenem.  
Zakres robót obejmuje:  
a) instalacje elektryczne oświetleniowe,  
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych,  
c) instalacje elektryczne urządzeń,  
d) instalację odgromowe i uziemiające,  
e) instalacje elektryczne niskoprądowe,  
f) instalacje nagłaśniania w hali treningowej wraz z przyległym otoczeniem, rozprężalni, 
sali konferencyjnej,  
g) instalację oświetlenia dekoracyjnego zaplecza socjalnego dla zawodników wraz z salą  
konferencyjna i basenem,  
h) podświetlenie elewacji frontowej zaplecza socjalnego dla zawodników oraz przewiązki z  
pomieszczeniami do obsługi zawodów,  
i) sieci oświetlenia zewnętrznego, 
j) przyłącza energetyczne od stacji trafo do budynków. 
 

zakres zadania obejmuje dodatkowo: 
k) obsługę geodezyjną. 
l) organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. 
m) wywóz urobku na Gminne Składowisko Odpadów lub na inne miejsce składowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
n) przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego. 
 
Powy ższy zakres jest cz ęścią projektu pn. „Budowa Wielofunkcyjnego O środka 
Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I”.  W tr akcie prowadzenia robót 
budowlanych obj ętych niniejszym post ępowaniem przetargowym w celu realizacji 
robót koniecznych do zrealizowania projektu, Zamawi ający wprowadzi na teren 
budowy wykonawców wyłonionych w toku kolejnych post ępowań przetargowych 
(roboty instalacyjne). 

 



Znak sprawy ZP.271.2.2011  
„Budowa Wielofunkcyjnego O środka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I  

- instalacje elektryczne”  
 

 3 

 
 
Zamawiaj ący nie dopuszcza mo żliwo ści składania ofert cz ęściowych. 
 
4. Dopuszczenie mo żliwo ści składania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

5.Termin wykonania zamówienia. 
Termin wykonania zamówienia:  do 20-12-2011r.  

6. Warunki udziału w post ępowaniu . 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
 

6.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 
6.2. Znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na wykonanie zadania. 
6.3. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz potencjał 

techniczny.  
6.4. Dysponują osobami zdolnymi do realizacji zadania. 
6.5. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.  art. 24 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 
 

6.1 Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 
przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 
z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy oraz spełniają 
warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy; Zamawiający dokona oceny spełnienia 
przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych 
dokumentów oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. Z treści załączonych do 
oferty dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnia. 
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali się posiadaniem uprawnień do 
wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 
Informacja ta wynika z dokumentu rejestrowego. 
 
6.2 Wiedza i do świadczenie  

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
a. wykonawcy którzy w ciągu ostatnich trzech lat wykonali przynajmniej dwie 
dokumentacje projektowe dla budynków o wielkości co najmniej 5 000 m2  powierzchni 
użytkowej ka żda w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, oraz posiadają 
dokumenty potwierdzające, ze te realizacje zostały wykonane należycie, 
b. wykonawcy którzy w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali przynajmniej dwie realizacje 
wykonane dla budynków o wielkości co najmniej 5 000 m2 powierzchni u żytkowej ka żda 
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, oraz posiadają dokumenty 
potwierdzające, ze te realizacje zostały wykonane należycie. 
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Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu żądanych przez Zamawiającego 
będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złożonych przez Wykonawcę 
oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków. 
Ocena warunków oparta będzie na ocenie spełnia/nie spełnia wszystkich warunków. 
Jeżeli ilość wniosków spełniających minimalne warunki będzie większa od 5 Zamawiający 
dokona oceny wniosków wg poniższych kryteriów:  
w kryterium „wiedza i do świadczenie”   
- za 2 realizacje w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej dwóch dokumentacji 
projektowych dla budynków o wielkości co najmniej 5 000 m2  powierzchni u żytkowej 
każda w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia  - 0 pkt.,  
- za każdą następną ponad wymaganą po 2 pkt . 
- za 2 realizacje w ciągu ostatnich pięciu lat przynajmniej dwóch inwestycji o wielkości co 
najmniej 5 000 m2  powierzchni u żytkowej ka żda w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia  - 0 pkt.,  
- za każdą następną ponad wymaganą po 2 pkt . 
 

 
6.3 Potencjał techniczny  

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia winien dysponować potencjałem 
technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia.  
 
 
6.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy dysponowali osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. W postępowaniu mogą wziąć udział 
wykonawcy, którzy: 
a. dysponują nie mniej niż 2 osobami  upoważnionymi do wykonywania zamówienia 

legitymującymi się uprawnieniami do projektowania w zakresie objętym zamówieniem, 
b. dysponują nie mniej niż 2 osobami  upoważnionymi do wykonywania zamówienia 

legitymującymi się uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie objętym 
zamówieniem, 

Doświadczenie zawodowe projektanta:  co najmniej 2 letnie doświadczenie w pracy na 
stanowisku projektanta przy opracowywaniu co najmniej dwóch dokumentacji 
projektowych na budowę  obiektów o podobnym charakterze o wielkości co najmniej 5 000 
m2 powierzchni u żytkowej ka żda. 
Doświadczenie zawodowe kierownika robót:  co najmniej 2 letnie doświadczenie w 
pracy na stanowisku kierownika budowy lub robót przy realizacji co najmniej dwóch 
przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie  obiektów o podobnym 
charakterze o wielkości co najmniej 5 000 m2 powierzchni u żytkowej ka żda. 
 
 
6.5  Sytuacja ekonomicznej i finansowej zapewniaj ąca wykonanie zamówienia.  

 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  
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Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca: 

a)  posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co 
najmniej 1 000 000,00 zł. 

b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową gwarantujące realizację 
inwestycji w/w zakresie.  

 
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów oświadczeń, zgodnie z 
formułą „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi 
jednoznacznie wynikać, że w/w warunki Wykonawca spełnia. 

 
 

7.  Wymagane o świadczenia i dokumenty   

7.1 Wymagane oświadczenia oraz dokumenty jakie mają  dostarczyć Wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

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. 

 
Oświadczenie stwierdzające, że Wykonawca spełnia wymagania określone w art. 22 ust.1 
pkt 1-4 i nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – (załącznik nr 1). W przypadku gdy ofertę składa kilka podmiotów 
działających wspólnie dotyczy to każdego z nich. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 7.1.1 lit a) do f). 

 
1. W celu potwierdzenia, że 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 może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 
19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, poz. 605),  należy przedłożyć następujące dokumenty:  

b) aktualny odpis z wła ściwego rejestru albo aktualne za świadczenie o wpisie do 
ewidencji działalno ści gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu 
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

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

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

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

f) aktualną informacj ę z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 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 może żądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane z dnia 
19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, poz. 605),  należy przedłożyć następujące dokumenty: 
 

g) wykaz co najmniej 2 wykonanych robót budowlanych  w ciągu ostatnich 
pięciu lat przed dniem wszcz ęcia post ępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie 
odpowiadającym całości przedmiotu zamówienia wykonanych na budynkach o 
powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, ze usługi podane w wykazie zostały wykonane należycie. 

h) wykaz co najmniej 2 wykonanych usług projektowych  w ci ągu ostatnich 
trzech lat przed dniem wszcz ęcia post ępowania o udzielenie zamówienia, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie 
odpowiadającym całości przedmiotu zamówienia wykonanych na budynkach o 
powierzchni użytkowej co najmniej 5 000 m2, wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, ze usługi podane w wykazie zostały wykonane należycie. 

i) 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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 

 
Dołączyć należy uprawnienia do projektowania w zakresie robót elektrycznych wraz z 
aktualnym zaświadczeniem z regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane 
przepisami ustawy prawo budowlane z dnia 7. 07. 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 
106, poz. 1126, z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów dla 2 osób; 
 
Dołączyć należy uprawnienia do kierowania w zakresie robót elektrycznych wraz z 
aktualnym zaświadczeniem z regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa, wymagane 
przepisami ustawy prawo budowlane z dnia 7. 07. 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 
106, poz. 1126, z pózn. zm.) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów dla 2 osób; 
 
W przypadku podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty 
potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu dołączone do wniosku będą 
rozpatrywane łącznie. 
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j) pisemne zobowi ązania innych podmiotów  do udostępnienia osób zdolnych do 
wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa powyżej, wykonawca 
wskazał osoby, którymi będzie dysponował; 

k) oświadczenie  stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień – dotyczy projektantów i 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 może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U.  Nr 87, poz. 605),  należy przedłożyć 
następujące dokumenty: 

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 niż 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, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 

 
n) w przypadku wnoszenia  oferty wspólnej  przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy dołączyć oświadczenie 
Wykonawców, że ich zobowiązania co do wykonania zamówienia są solidarne a 
także: 

• oznaczenie zakresu rzeczowego za jakie będzie odpowiadał poszczególny członek 
konsorcjum/spółki, 

• określenie sposobu wspólnej realizacji kontraktu i oznaczenia lidera konsorcjum/spółki, 
• podpisy pod ofertą winni złożyć wszyscy członkowie podmiotu chyba, że umowa 

konsorcjum/spółki wskazuje inny charakter reprezentowania konsorcjum. W tym 
przypadku w celu wskazania sposobu reprezentacji dołączyć należy umowę 
konsorcjum. 

• do oferty składanej przez konsorcjum ma być załączony oryginał pełnomocnictwa dla 
pełnomocnika konsorcjum do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego, zaakceptowane (podpisane) przez wszystkich członków konsorcjum - 
wszelka korespondencja będzie prowadzona z podmiotem występującym jako 
pełnomocnik tych oferentów. 

• właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot, zgodnie z zapisami art. 
23 ust. 3 ustawy PZP.  

• Wykonawcy mają wspólnie spełnić warunki udziału w postępowaniu dotyczące 
wymaganych uprawnień, wiedzy i doświadczenia. 

7.2 Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.1 powinny być przedstawione na piśmie w 
formie oryginałów  lub kserokopii  poświadczonych za zgodność z oryginałem 
przez wykonawcę. 

7.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych 
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Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

7.3.1) 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 

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 
8.  Liczba wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do negocjacji: 
Zamawiający zaprosi do negocjacji 5 wykonawców lub (w przypadku identycznej oceny 
części lub wszystkich wniosków) taką większą liczbę wykonawców, która zapewni, że do 
negocjacji zaproszeni zostaną wszyscy wykonawcy, którzy otrzymają taką samą liczbę 
punktów, jak wykonawca, który na podstawie liczby otrzymanych punktów zajmie piąte 
miejsce. 

 
9. Informacje na temat wadium: 

Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia 
wadium.  
  
10.  Kryteria oceny ofert. 
 

Cena – 100% 
 

11.  Miejsce, termin  składania wniosków o dopuszcz enie do udziału w 
post ępowaniu. 

 
Wnioski o dopuszczenie do udziału w negocjacjach z ogłoszeniem prosimy składać w 
siedzibie prowadzącego postępowanie przetargowe: URZĄD GMINY W POLSKIEJ 
CEREKWI, 47-260 POLSKA CEREKIEW, UL. RACIBORSKA 4 
w pokoju nr 16,(Sekretariat) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz.: 
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pn. – 7.30 –16:00 
wt. – cz. 7.30 – 15:30 
pt.  – 7.30 – 15:00 
do dnia 03. 06. 2011r. 
 
Do wniosku należy załączyć: 
Załącznik nr 1    – oświadczenie  wykonawcy zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy 
Załącznik nr 2    – odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej 
Załącznik nr 3    – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego 
Załącznik nr 4    – zaświadczenie z ZUS / KRUS 
Załącznik nr 5 – informacja z Krajowego Rejestru Karnego / zaświadczenie 

właściwego organu sądowego 
Załącznik nr 6    – wykaz zrealizowanych usług w ostatnich 3 latach (wg załączonego 

wzoru) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte ich 
wykonanie 

Załącznik nr 7    – wykaz zrealizowanych robót budowlanych w ostatnich 5 latach (wg 
załączonego wzoru) wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte 
ich wykonanie 

Załącznik nr 8    – wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca 
i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

Załącznik nr 9    – pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób 
zdolnych do wykonania zamówienia – jeśli dotyczy 

Załącznik nr 10   – dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – dotyczy 
kadry kierowniczej, 

Załącznik nr 11   – informacji banku 
Załącznik nr 12   – polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności 

Załącznik nr 13   – inny…………………………………………………. 
 
Podpisy pod wnioskiem o dopuszczenie do udziału w p ostępowaniu, zał ącznikami i 
oświadczeniami sporz ądzanymi b ądź wypełnianymi przez wykonawc ę, winny zło żyć 
osoby uprawnione do reprezentowania firmy.  
 
 
12.  Adres strony internetowej, na której jest udos tępniona specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia , je żeli zamawiaj ący udost ępnia ja na tej stronie 
 
 Zamawiający przekaże SIWZ wraz z zaproszeniem do składania ofert wstępnych 
wykonawcom, którzy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
 
 
13.  Informacja o zawarciu umowy ramowej 
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystni ejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej , na 
której b ędzie prowadzona aukcja elektroniczna. 
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Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez stosowania aukcji 
elektronicznej. 

 
 15.  Informacja o przewidywanych zamówieniach uzup ełniaj ących, o których mowa 
w art. 67 ust 1 pkt 6 i 7lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiaj ący przewiduje 
udzielenie takich zamówie ń. 
Nie przewiduje się udzielania takich zamówień. 
 
16. Pracownicy upowa żnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Ireneusz Smal – Inspektor ds. Inwestycji, przetargów i drogownictwa w Urzędzie Gminy w 
Polskiej Cerekwi 
pok. 11; tel. (077) 4801471; faks (077) 4801478; e-mail: i.smal@polskacerekiew.pl 
 
17. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w BZP w dniu 23-05-2011r. pod 
numerem 124896-2011 
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DRUK  Nr 1  

Załącznik Nr 1 do wniosku 
 
 
……………………………………… 

(pieczęć wykonawcy) 
 
 

 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu 
 
 
 

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) przystępując do 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa 
Wielofunkcyjnego O środka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I- 
instalacje elektryczne” ja, niżej podpisany/ my niżej podpisani/, reprezentując firmę, 
której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony/upoważnieni na 
piśmie lub wpisany/wpisani w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu 
reprezentowanej przeze mnie/nas firmy oświadczam, że: 

 
1) spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie 

zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy    Prawo 
zamówień publicznych, który brzmi: 

 
Art. 22. 

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
   1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy 
        nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
   2)  posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 

   3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
   4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 

2)  nie podlegamy indywidualnie ani żaden z wykonawców wspólnie z nami ubiegających się o 
udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie przepisów art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, które brzmią. 

Art. 24. 
 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

1)  wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je 
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu 
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

 
 
 

Str. 1/3
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2)  wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu 
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku 
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary; 

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
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2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 
1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 

postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

2) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
3) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 

potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3; 

4) nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili 
się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
 

 

........................................................................................ 
 Miejsce i data  

 

 ....................................................................................                              
/uprawniony przedstawiciel wykonawcy/ 
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  DRUK  Nr 2  

Załącznik Nr 6 do wniosku 
.................................................. 
         /pieczęć adresowa wykonawcy/ 

Wykaz zrealizowanych zamówie ń w ostatnich 3 latach 
o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (do kumentacja projektowa) 

Wszystkie wymienione powy żej zadania nale ży potwierdzi ć w tabeli przez Inwestora lub poprzez stosowne refe rencje.  

Miejsce i data ......................................................... 

 Podpis ......................................................................             
/uprawniony przedstawiciel wykonawcy/ 

L.p. Nazwa zadania 
Miejsce 
realizacji 

Okres 
realizacji 
od - do 

Zakres rzeczowy 
Wartość 
Zadania 

Obmiar 
zadania 
[m2 ; mb] 

Ocena należytego 
wykonania zadania 

przez inwestora 
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  DRUK  Nr 3  

Załącznik Nr 7 do wniosku 
.................................................. 
         /pieczęć adresowa wykonawcy/ 

Wykaz zrealizowanych zamówie ń w ostatnich 5 latach 
o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia (ro boty budowlane) 

Wszystkie wymienione powy żej zadania nale ży potwierdzi ć w tabeli przez Inwestora lub poprzez stosowne refe rencje.  

Miejsce i data ......................................................... 

 Podpis ......................................................................             
/uprawniony przedstawiciel wykonawcy/ 

L.p. Nazwa zadania 
Miejsce 
realizacji 

Okres 
realizacji 
od - do 

Zakres rzeczowy 
Wartość 
Zadania 

Obmiar 
zadania 
[m2 ; mb] 

Ocena należytego 
wykonania zadania 

przez inwestora 
        

        

        

        

        

        

        



Znak sprawy ZP.271.2.2011  
„Budowa Wielofunkcyjnego O środka Sportowo-Rekreacyjnego w Zakrzowie – etap I  

- instalacje elektryczne”  
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