
                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rejowiec Fabryczny , ul. Lubelska 16, 22-170

 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie, tel. 082 5664121, faks 082 5664211.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Liszno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest zagospodarowanie centrum miejscowości Liszno. Zadanie podzielone zostało 
na dwa etapy . Zakres robót do wykonania w I etapie : droga gminna asfaltowa działka numer 
303 parking przy drodze gminnej działka numer 71 chodnik wzdłuż drogi gminnej droga 
wewnętrzna asfaltowa działka numer 338 parking pomiędzy szkołą i świetlicą działka numer 
1630 Zakres robót do wykonania w II etapie : dobudowa świetlicy i biblioteki na działce 
numer 329 zagospodarowanie terenu wokół budynku chodnik, parking, zieleń działka numer 
329 przyłącze wodno - kanalizacyjne instalacja centralnego ogrzewania i kotłownia instalacja 
wodno - kanalizacyjna instalacja elektryczna Szczegółowo przedmiot zamówienia został 
opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 
budowlanych dopuszczając rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca który 
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego jest obowiązany 
wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez zamawiającego..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

• Zamawiający przewiduje że mogą wystąpić zamówienia uzupełniające w wys. do 10% 
zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9, 45.23.31.23-7.

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: 
15.08.2014.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 30 000,00 zł w 
formach określonych w ustawie. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem 
na rachunek bankowy numer Pekao S.A I O/Chełm 82124022231111000035948177 .

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 Należy złożyć oświadczenie. Ocena spełnienia tego warunku przeprowadzona 
będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia .

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia 
wykonawca składa 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. Wykaz winien wskazywać 
wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom 
stanowiącym przedmiot zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku 
przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia .

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Należy złożyć oświadczenie. Ocena spełnienia tego warunku przeprowadzona 
będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia .

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia wykonawca składa : 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. Za spełnienie tego warunku uważane będzie 
dysponowanie jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi branży drogowej 
oraz dysponowanie jedna osobą z uprawnieniami branży konstrukcyjno - 
budowlanej . Ocena spełnienia tego warunku przeprowadzona będzie w 
oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia .

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia wykonawca składa : informację banku lub 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzającej wysokość 
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia. Za spełnienie tego warunku uważane będzie 
posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytowa na kwotę nie 
mniejszą niż 1000 000 zł. Ocena spełnienia tego warunku przeprowadzona 
będzie w oparciu o kryterium spełnia lub nie spełnia .

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
Wykonawca  winien  wskazać  w  wykazie  wykonanie  robót  budowlanych 
odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.;

• 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;

• informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą  wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność 
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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)

Formularz ofertowy Wypełnione przedmiary robót szt.7

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.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 22 - 170 Rejowiec Fabryczny.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 06.05.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16,

 22 - 170 Rejowiec Fabryczny /sekretariat/.

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: Przedmiot zamówienia Pn. Zagospodarowanie centrum 
miejscowości Liszno finansowany jest z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 
działania Odnowa i rozwój wsi..

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: nie

V. Ogłoszenie ukazało się w BZP w dniu 12.04.2013 roku pod numerem 144972 – 2013.

                                                                                                   Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny


