
Numer ogłoszenia w BZP: 108713  - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

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

 22-169 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie, tel. 082 5664121, faks 082 5663103.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.rejowiec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont świetlicy wiejskiej 

                                                                                                  w Wólce Kańskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest Remont świetlicy wiejskiej w Wólce Kańskiej 

1. Roboty wewnętrzne: - wymiana podłóg z desek na terrakotę,

2. Remont dachu i stropu: - wymiana pokrycia dachowego z eternitu i blachy na blachę wraz z 
wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, - wymiana elementów 
konstrukcyjnych dachu, - wykonanie podsufitki, - docieplanie stropu, 

3. Docieplanie ścian i roboty zewnętrzne: - docieplanie ścian metodą lekko - mokrą oraz 
wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - wykonanie opaski przeciwwilgociowej oraz 
podejść i podjazdu, 

4.  Różne roboty budowlane: - montaż opraw oświetleniowych, żarowych, - montaż gniazd 
wtykowych, - malowanie wewnętrzne farbą emulsyjną i olejną ( ściany, stolarka drzwiowa). 
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji technicznej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Uwaga ! Ilekroć w treści tej dokumentacji odnoszącej się do opisu przedmiotu zamówienia 
wskazane zostały znaki towarowe , patenty lub pochodzenie, dopuszcza się metody 
materiały, urządzenia i tp. równoważne opisywanym..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.23.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 
Zakończenie: 30.09.2014.

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



III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w 
wys. 2 800,00 zł w formach określonych w ustawie, a wadium wniesione w pieniądzu należy 
wpłacić przelewem na rachunek bankowy podany w punkcie I SIWZ.

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

• W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania 
określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 
posiadania należy złożyć oświadczenie. Ocena spełnienia wyżej wymienionego 
warunku udziału w postepowaniu nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i 
dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy złożyć 
wykaz robót budowlanych związanych z przedmiotem zamówienia oraz 
proporcjonalnych do przedmiotu zamówienia.Warunek zostanie uznany za spełniony 
jeżeli zostanie wykazana co najmniej jedna robota polegająca na remoncie obiektu 
użyteczności publicznej lub podobna na kwotę nie mniejszą niż 170 000,00 zł brutto. 
Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w postepowaniu nastąpi na 
podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów metodą spełnia lub nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym należy 
złożyć oświadczenie. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału w 
postepowaniu nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów metodą 
spełnia lub nie spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W celu potwierdzenia dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
uważane będzie dysponowanie minimum jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi 
branży ogólnobudowlanej. Ocena spełnienia wyżej wymienionego warunku udziału 
w postepowaniu nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów metodą 
spełnia lub nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia należy złożyć oświadczenie. Ocena spełnienia wyżej wymienionego 
warunku udziału w postepowaniu nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń i 
dokumentów metodą 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; 

• 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; 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej Załącznik Nr 7 do SIWZ 

Wypełniony formularz oferty Załącznik Nr 1 do SIWZ 

Wypełniony przedmiar robót Załącznik Nr 2 do SIWZ 

Oświadczenie wskazjuące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy 
podwykonawcy jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawcy Załącznik Nr 9 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.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 
Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny pokój Nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 22-170 
Rejowiec Fabryczny pokój Nr 3.



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w Ramach Działania Odnowa i Rozwój Wsi.

IV.4.7) 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

                                                                                         Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny 


