
Ciepielów, dnia 11.07.2013 r. 

RPORiI 271/12/2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem 

terenów przyległych 

 

Numer ogłoszenia: 271422 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, 

woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odnowa otoczenia kościoła 

parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z 

zagospodarowaniem terenów przyległych, wg zakresu określonego w dokumentacji 

technicznej. Zakres rzeczowy objęty zamówieniem obejmuje: Odnowa otoczenia kościoła 

parafialnego w Czerwonej wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych (roboty 

inżynieryjne w miejscowości Czerwona) - Budowa chodników, - Budowa miejsc postojowych 

obsługi wiernych, - Budowa zjazdów, - Elementy dróg i ulic, - Przepusty pod zjazdami, - 

Budowa oświetlenia, - Oznakowanie i elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Roboty 

wykończeniowe, Odnowa otoczenia kościoła parafialnego w Czerwonej wraz z 

zagospodarowaniem terenów przyległych (roboty inżynieryjne w miejscowości Antoniów) - 

Budowa chodników, - Budowa zatoki autobusowej, - Budowa ciągu pieszego, - Budowa 

zjazdów, - Budowa oświetlenia, - Elementy dróg i ulic, - Przepusty pod zjazdami, - Mała 

architektura, - Roboty wykończeniowe. Szczegółowy zakres wszystkich robót zawiera 

przedmiar robót (zał. nr 5a-b) załączony do niniejszej specyfikacji. Projekt techniczny 

znajduje się do wglądu w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Ciepielów,  



pok. nr 19 w godz. 8.00-15.00 oraz załączony do niniejszej specyfikacji w wersji 

elektronicznej (zał. nr 6). Wszelkie znaki towarowe materiałów wyszczególnionych w 

dokumentacji technicznej i przedmiarach robót należy traktować jako przykładowe, 

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod względem zastosowania 

i jakościowym.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9, 

45.22.33.10-9, 45.22.23.00-9, 45.23.22.10-7, 45.11.27.10-5, 45.22.30.00-9, 45.23.32.22-1, 

45.23.32.80-5. 

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: 

31.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 10 000,00 

zł Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: BS 

Iłża F/Ciepielów 39 91290001 0039 0331 2695 0003 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca 

się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy . b) poręczenie lub gwarancja bankowa, 

c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w 

art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, 

poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.) Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie 

składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

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 W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć 

podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena 

spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia 

załączonego przez Wykonawcę do oferty i wymaganego przez Zamawiającego 

w SIWZ 



 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć 

podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 2 do SIWZ oraz wykaz 

robót budowlanych w którym wykonawca powinien wykazać wykonanie 

minimum jednej roboty budowlanej w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończonej odpowiadającej swoim zakresem przedmiotowi zamówienia tj. 

wykonania w ramach jednego zamówienia robót branży brukarskiej i/lub 

drogowej o wartości minimum 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) z 

podaniem daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających, 

że roboty te zostały wykonane w sposób należyty. Ocena spełniania przez 

Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana według 

formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia i dokumentów 

załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć 

podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena 

spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia 

załączonego przez Wykonawcę do oferty i wymaganego przez Zamawiającego 

w SIWZ 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć 

podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 2 do SIWZ oraz 

załączyć wykaz osób w którym wskaże osoby kierujące robotami 

budowlanymi w poszczególnych specjalnościach powinien dołączyć 

informację na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia oraz informacji o 

dysponowaniu tymi osobami oraz innych wymaganych prawem dokumentów. 

W przypadku, gdy ofertę składa kilku Wykonawców działających jako 

konsorcjum powyższy warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli będzie 

spełniał go przynajmniej jeden z Wykonawców. Przedstawić pisemne 

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia na czas realizacji osób 

zdolnych do wykonania zamówienia wraz z dokumentami. Ocena spełniania 

przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana 

według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia i 

dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. 

 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca winien przedłożyć 

podpisane oświadczenie w tym zakresie - załącznik nr 2 do SIWZ. Ocena 

spełniania przez Wykonawcę tego warunku udziału w postępowaniu zostanie 

dokonana według formuły spełnia - nie spełnia, na podstawie oświadczenia 

załączonego przez Wykonawcę do oferty i wymaganego przez Zamawiającego 

w SIWZ 

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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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; 

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.4.3.2) 

 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 - wystawione 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 10 -11 ustawy - wystawione 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) 

- harmonogram rzeczowo - finansowy prac, w którym wykonawca także wskaże części 

zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne 

wykonawcy), - dokumenty wymagane przez 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.ciepielow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 19. 

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

ofert: 29.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 

27-310 Ciepielów, pok. nr 1. 

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: Zamówienie dotyczy realizacji projektu współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 

Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

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 

 

Wójt Gminy Ciepielów 

Artur Szewczyk 


