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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.biplelow.pl 

 

Lelów: Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej 

Numer ogłoszenia: 94528 - 2014; data zamieszczenia: 20.03.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

IR.271.6.2014 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lelów , ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lelów, woj. śląskie, tel. 34 3550121, 

faks 34 355 00 49. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa świetlicy wiejskiej w Lgocie Błotnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotowa budowa 

zlokalizowana będzie na działce o nr ewid. 410 położonej w miejscowości Lgota Błotna gm. Lelów. 

Projektowany budynek świetlicy jest budynkiem wolnostojącym, parterowym bez podpiwniczenia z ze 

strychem nieużytkowym z dwuspadowym dachem. Powierzchnia zabudowy łącznie ze schodami i 

tarasem wynosi 268,81 m2, powierzchnia użytkowa 175,22 m2 oraz kubatura 952,00 m3. Roboty 

budowlane obejmują również rozbiórkę istniejącego budynku świetlicy. Budynek usytuowany będzie w 

odległości 15,00 m od południowo-zachodniej granicy działki z drogą gminną. Wejście główne do budynku 

znajduje się na elewacji południowo-zachodniej. Woda gruntowa poniżej posadowienia budynku. 

Fundamenty w budynku będą na głębokości poniżej wód gruntowych. Przeznaczenie funkcjonalne obiektu 

nie wywołuje ujemnego wpływu na środowisko. Odpady płynne bytowo- gospodarcze odprowadzone będą 

do projektowanego na terenie działki bezodpływowego zbiornika na ścieki. Ławy fundamentowe 

żelbetowe z betonu B15, zbrojone stalą A III, 5 x Ø12 z czego trzy dołem i dwa górą, strzemiona Ø 6 co 

30 cm. Ściany nośne fundamentowe wykonane z bloczków betonowych 38/25/12 na zaprawie 

cementowej. Hydroizolacja po obu stronach ścian oraz ocieplenie od strony zewnętrznej styropianem gr. 3 

cm. Ściany nośne zewnętrzne wykonane z pustaków gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo- 

wapiennej ocieplone od zewnątrz styropianem gr. 12 cm, warstwa zbrojąca z siatki w kąpieli akrylowej, 

tynk cienkowarstwowy baranek 1,5 mm w kolorze pastelowym. Ściany nośne wewnętrzne z pustaków 
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gazobetonowych gr. 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany działowe z ½ pustaka betonowego 

gr. 12 cm na zaprawie cementowo- wapiennej. Kominy z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej 

nad dachem cegły klinkierowej. Strop nad parterem żelbetowy wylewany na placu budowy z betonu 

żwirowego B-20. Schody zewnętrzne wejściowe do budynku i taras betonowe wykonane na gruncie. 

Konstrukcja dachu drewniana, krokwiowo-płatwiowa, drewno klasy C27. Pokrycie dachu 

BLACHOTRAPEZ. Tynki wewnętrzne zaprawa wapienno-cementowa. Podłoża i posadzki- płytki gres, 

płytki ceramiczne. Zastosowanie izolacji przeciwwilgociowej- papa asfaltowa, folia PE, izolbet. Stolarka 

okienna typowa z PCV w kolorze białym. Rynny z PCV półokrągłe o przekroju 125 mm. Rury spustowe z 

PCV okrągłe o przekroju 110 mm. Do projektowanego budynku należy doprowadzić instalację elektryczną 

i wodociągową z istniejącego przyłącza. Instalacja energii elektrycznej wykonana zostanie w oparciu o 

istniejący przydział mocy do budynku starej świetlicy, przewidzianej do rozbiórki. Istniejące przyłącze 

napowietrzne 4 x 16 mm2 Al. Długości 8 m należy zdemontować, a materiały zdać do magazynu ZE. W 

miejsce istniejącego przyłącza przewiduje się wykonanie nowego przyłącza przewodem ASXSN 4 x 16 

mm2 długości 18 m od słupa Nr 14 linii nN, do klamry na ścianie przy nowym budynku świetlicy. Od 

klamry na ścianie należy wykonać wewnętrzną linię zasilającą /WLZ/. Instalację wodną z tworzywa PP 

łączonego przez zgrzewanie polifuzyjne. Przygotowanie ciepłej wody poprzez podgrzewacze elektryczne 

pod każdym przyborem. Stosując armaturę i wyposażenie instalacji wodno- kanalizacyjnych należy 

kierować się wymaganiami Polskich Norm (PN-EN 817:2008, PN-EN 200:2008, PN-EN 1111:2002, PN-

EN 15091:2007,). Produkty powinny posiadać 5 letnią bezawaryjną pracę regulatorów ceramicznych oraz 

Znak Budowlany, Atest Higieniczny, Deklaracje zgodności. Każda bateria powinna mieć określona grupę 

akustyczną, czyli wielkość hałasu, jaki wytwarza w czasie wypływu wody w punkcie czerpalnym.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 

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: 20.02.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5 000,00 zł (pięć 

tysięcy złotych) 

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 
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o Spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku, o którym mowa w punkcie 5.1., niniejszej 

specyfikacji muszą być: Oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust.1.- zawarte w druku OFERTA. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co 

najmniej dwie roboty budowlane w tym: Jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, 

remoncie lub przebudowie budynku o kubaturze nie mniejszej niż 1500 m3, (zdefiniowanego w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. Nr 75,poz. 690) oraz o wartości 

robót co najmniej 240 000,00 zł brutto. jednej roboty budowlanej polegającej na budowie, 

remoncie lub przebudowie instalacji energii elektrycznej w budynku o kubaturze nie mniejszej 

niż 1500 m3 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. 

Nr 75,poz. 690) o wartości robót co najmniej 25.000,00 zł brutto. Powyższy warunek udziału 

powinien wynikać z załączonego wykazu wykonanych robót budowlanych - wg załącznika nr 3 

SIWZ, oraz powinien być potwierdzony dokumentami, że prace te zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje itp.) 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. dysponują 

osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w tym przynajmniej po 1 osobie 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej; - 

elektrycznej; - sanitarnej; Powyższy punkt należy opisać w przekładanym wykazie osób wg 

załącznika nr 4 SIWZ 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie 

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 
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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; 

 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; 
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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; 

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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, 

USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Wszystkie ww. dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną (-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. -W 

przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum), każdy ze wspólników 

musi złożyć dokumenty wymienione w punkcie 6.2., niniejszej specyfikacji (lub w punkcie 6.5.2. niniejszej 

specyfikacji - jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej). Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane 

przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Odpowiednie 

pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. Wspólnicy 

ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną 

w art. 366 Kodeksu cywilnego. -Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może 



 6 

polegać na wiedzy i doświadczeniu oraz osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 

zamówienia, tj. przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. -W przypadku spółek 

cywilnych w ofercie należy złożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych zarówno na spółkę, jak i na każdego ze wspólników. -W przypadku wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie 6.5.4. 

specyfikacji, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów muszą być 

poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. -Wypełniony druk OFERTA, 

zawierający oświadczenie, że wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiący załącznik nr 

2 do niniejszej specyfikacji. - Dowód wpłaty wadium, -Wykonawca, którego oferta została uznana za 

najkorzystniejszą, zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 

daty podpisania umowy kosztorysów opracowanych metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 

130, poz. 1389). Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysy te 

będą jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 10 umowy, -

Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów 

dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu 

stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w 

formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. Wobec wykonawcy, będącego osobą fizyczną i 

prowadzącego działalność gospodarczą zaleca się dołączenie od oferty aktualnego zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (oryginału lub potwierdzonej za zgodność kserokopii) 

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.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 
Terminy ustalone w ust. 1 ulegną przesunięciu na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku wystąpienia 

opóźnień wynikających z: a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, b) działania siły 

wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającego bezpośredni wpływ na 

terminowość wykonywania robót, c) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i musi zostać potwierdzony przez 

inspektora nadzoru, d) opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w 

dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót; e) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo 

zachowania należytej staranności. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony 

ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu 

umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.biplelow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lelów ul. 

Szczekocińska 18 42-235 Lelów. 

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

ofert: 03.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Lelów Sekretariat Urzędu Gminy Lelów (piętro) 

Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 03.04.2014 o godz. 12:30 w sali konferencyjnej 

Urzędu, ul. Szczekocińska18.. 

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: projekt dofinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

PROW na lata 2007 - 2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 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 

 

 
Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 94528 - 

2014; data zamieszczenia: 20.03.2014 
 
 

 
Z upoważnienia 

 
Wójta Gminy Lelów 

 
Henryk Nowak 


