
 

 

Ogłoszenie nr 507478-N-2019 z dnia 2019-01-28 r.  

Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości 

Żegocin 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Tak  

 

Nazwa projektu lub programu  
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie: Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalneg kierowaneg przez społeczność, 

działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w zakresie Rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  



I. 1) NAZWA I ADRES: Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin, krajowy numer 

identyfikacyjny 362107861, ul. Żegocin  45 , 63-304  Czermin, woj. wielkopolskie, państwo 

Polska, tel. 627416931, , e-mail zawada-zofia@wp.pl, , faks -.  

Adres strony internetowej (URL): www.zegocin.naszdomkultury.pl  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  

Stowarzyszenie  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Nie  

 

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

www.zegocin.naszdomkultury.pl, www.czermin-wlkp.bip.gov.pl  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

w formie pisemnej  



Adres:  

Urząd Gminy Czermin, Czermin 47, 63-304 Czermin  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego 

w miejscowości Żegocin  

Numer referencyjny: ZP.271.1.2019  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. 

„Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin”. 2. Lokalizacja inwestycji: dz. 

569 ark. m. 2 obręb Żegocin (przy Zespole Szkół Publicznych w Żegocinie). 3. Szczegółowy 

zakres zamówienia obejmuje: a) roboty przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) budowę 

wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni poliuretanowej o całkowitych wymiarach 23,00 x 

43,00 m poprzez:  wykonanie warstwy odcinającej z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu,  

wykonanie podsypki piaskowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu,  wykonanie podbudowy 

(warstwa dolna) z kruszyw łamanych o frakcji 4-30mm grubości 20 cm po zagęszczeniu,  

wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-4 mm (warstwa górna) o gr. 5 cm po 

zagęszczeniu,  wykonanie fundamentów betonowych pod montaż elementów wyposażenia 

boiska,  wykonanie podkładu warstwy nośnej z mieszaniny granulatu gumowego i lepiszcza 

poliuretanowego o grubości 35 mm,  wykonanie nawierzchni sportowej, poliuretanowej o 

grubości 14 mm z wymalowaniem linii boisk, d) wykonanie chodnika z kostki brukowej 

betonowej gr. 6 cm o szerokości 1,00 m wraz z obrzeżem betonowym o szerokości 8x30 cm 



poprzez:  mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodników,  wykonanie ławy 

betonowej,  ułożenie obrzeży betonowych o wym. 30x8 cm na podsypce cementowej,  

wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - 

piaskowej,  plantowanie skarp i korony nasypów,  wykonanie trawników dywanowych, e) 

dostawę i montaż piłkochwytów o wysokości 5,00 m i długości 23,0m, o łącznej pow. ok. 

230,00 m2 poprzez:  wykonanie fundamentów betonowych w rozstawie osiowym 

maksymalnie co 4,00 m, ,  dostawę i montaż słupków z profili aluminiowych o wymiarach 

80x80 mm i wysokości 5,0m osadzonych w tulejach zabezpieczonych antykorozyjnie i 

malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005 wraz z naciągami, odciągami, stężniami z linki 

stalowej ocynkowanej w osłonie z tworzywa sztucznego w kolorze jak siatka piłko chwytu,  

dostawę i montaż siatki bezwęzłowej z polipropylenu odpornego na promieniowanie UV gr 

4,0 mm o oczkach 4,5 x 4,5 cm w kolorze RAL 6005, f) dostawę i montaż elementów 

wyposażenia boiska w tym: stojaków metalowych do koszykówki o konstrukcji stalowej 

ocynkowanej, dwusłupowej, przeznaczonej do montażu na zewnątrz, z możliwością regulacji 

wysokości tablicy, tablica wykonana z płyty epoksydowej o wym. 105x180cm, obręcz 

ocynkowana z siatką łańcuchową ocynkowaną- 2 kpl. g) dostawa i montaż 2 słupków 

aluminiowych do tenisa osadzonych w tulejach umożliwiających montaż i demontaż, słupki 

wraz z wewnętrznym aparatem do naciągania siatki z zastosowaniem śruby trapezowej i 

kółka zaczepnego, siatka do tenisa profesjonalna z taśmą ściągającą– 1 kpl. h) dostawa i 

montaż bramek aluminiowych do piłki ręcznej o wym. 2,00x3,00m osadzonych w tulejach 

umożliwiających montaż i demontaż, z łukami składanymi z profili stalowych, z siatką 

profesjonalną, – 2 kpl. i) wszystkie urządzenia wyposażenia boiska muszą posiadać 

dopuszczenie do stosowania na boiskach sportowych dla dzieci i młodzieży, posiadać znak 

bezpieczeństwa zgodnie z normami branżowymi, j) Na boisku przewidziano pola do gry w 

następujące dyscypliny sportowe:  piłka ręczna – pole gry 20.00 x 40.00 m – kolor linii 

biały,  koszykówka – pole gry 15.00 x 20.00 m – kolor linii pomarańczowy,  tenisa 

ziemnego– pole gry 8.23 x 23.77 m – kolor linii zielony. ZAMAWIAJĄCY WYMAGA ABY 

DO NATRYSKU UŻYTY ZOSTAŁ GRANULAT EPDM Z PRODUKCJI PIERWOTNEJ 

BARWIONY W MASIE. Zadanie względem projektu budowlanego nie obejmuje budowy 

odwodnienia boiska wielofunkcyjnego. Odwodnienie boiska zostało wykonane w 2016 r. 4. 

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo- gumowa o parametrach nie mniejszych niż: a) 

wytrzymałość na rozciąganie (MPa) ≥ 0,60 b) wydłużanie względne przy rozciąganiu (%) ≥ 

65 c) wytrzymałość na rozdzieranie (N) ≥ 100 d) twardość w skali Shore’a „A” 55▫± 10 e) 

odporność na uderzenie: powierzchnia odcisku kulki: ˂=55- mm2. Nawierzchnia musi 

posiadać :  certyfikat IAAF,  Atest Higieniczny PZH,  Aprobatę ITB,  aktualne badania 

na zgodność z normą PN EN 14877,  kartę techniczną nawierzchni wydaną przez 

producenta,  autoryzację producenta oferowanej nawierzchni sportowej. 5. Dodatkowe 

obowiązki Wykonawcy objęte proponowaną ceną ofertową: a) ze względu na wykonywanie 

robót na terenie Zespołu Szkół Publicznych w Żegocinie roboty muszą być prowadzone w 

sposób zapewniający bezpieczeństwo dzieci i młodzieży- teren inwestycji musi być 

bezwzględnie ogrodzony, b) urządzenie terenu budowy, wykonanie przyłączeń 

wodociągowych i energetycznych dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich 

zużycia, c) poniesienie ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, d) 

uzyskanie ewentualnych zezwoleń za zajęcie pasa ruchu drogowego drogi, poniesienie 

kosztów zajęcia pasa drogowego drogi, poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego, e) w 

przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części lub urządzeń w toku realizacji – 

naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego, f) demontaż, naprawę, montaż 

ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów 

zagospodarowania terenu, g) wykonanie badań, prób i rozruchu, jak również dokonanie 

odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru robót ulegających zakryciu lub 



zanikających, h) sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

nr 120, poz. 1126), i) zapewnienie obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne, 

j) skompletowanie i przekazanie zmawiającemu dokumentów pozwalających ocenić 

prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, a w szczególności atestów materiałowych oraz 

innych dokumentów wynikających z przepisów budowlanych – 2 kpl., k) posiadanie 

ubezpieczenia prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach 

niniejszej umowy, przez okres tj. od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego. 

Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego obowiązany jest okazać dokument 

potwierdzający posiadanie aktualnego ubezpieczenia, l) odpowiednie zabezpieczenie placu 

budowy, m) zapewnienie bezpiecznego przejścia pieszych i dojazdu: użytkownikom posesji 

przyległych do terenu budowy, służbom komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym, n) 

utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie 

na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, o) w przypadku wytworzenia odpadów 

zapewnienia na własny koszt ich transportu do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, 

łącznie z kosztami utylizacji. Zamawiający zastrzega, by wytworzone odpady (np. gruz 

pochodzący z rozbiórki nawierzchni asfaltowej) Wykonawca unieszkodliwił poprzez 

przekazanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, p) uzgodnienie i potwierdzenie 

dokumentami ilości i właściwej utylizacji zdemontowanych materiałów, q) jako 

wytwarzający odpady Wykonawca obowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych 

wynikających z następujących ustaw: ustawy z dn. 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.), ustawy z dn. 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1987 ze zm.), ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz uchwały Rady Gminy Czermin NR XXVII/153/17 z 

dnia 29 marca 2017 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy, r) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, s) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go 

Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego, t) wykonanie przedmiotu umowy z 

materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1332), okazanie na każde żądanie 

Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego certyfikatów zgodności z polską 

normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu, u) prowadzenie 

przez kierownika budowy książki obmiarów robót ulegających zakryciu lub zanikających, v) 

sporządzenie dokumentacji powykonawczej w tym kosztorysu powykonawczego 

różnicowego oraz map powykonawczych, w) poza robotami wynikającymi bezpośrednio z 

dokumentacji projektowej przedmiot umowy obejmuje wszystko to, co z technicznego punktu 

widzenia jest i okaże się niezbędne do zrealizowania przedsięwzięcia inwestycyjnego 

będącego przedmiotem niniejszego zamówienia. Uwaga! Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawarto w SIWZ, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznej wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarze robót i kosztorysie ślepym. 

(załączniki nr 9 - 11 do SIWZ). Załączony przedmiar robót i kosztorys ślepy ma charakter 

pomocniczy w stosunku do pozostałych dokumentów. Jeżeli w przedmiarach robót oraz 

dokumentacji technicznej wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia należy 

przyjąć, że za każdą nazwą są umieszone wyrazy „lub równoważne”. Nazwy, symbole i znaki 

firmowe producentów, dane techniczne i opisy technologii zostały podane w celu jak 

najdokładniejszego określenia elementów, urządzeń i materiałów, które mogą być użyte do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Stanowią one jedynie wytyczne do zachowania 

odpowiednich standardów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych 



opisywanym, w szczególności w zakresie:  gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba 

elementów składowych),  charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),  charakterystyki 

materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa),  parametrów technicznych (np. wydajność, 

wytrzymałość, trwałość, konstrukcja itp.),  wyglądu (struktura, faktura i barwa), W takim 

przypadku dołączone do oferty materiały powinny umożliwić stwierdzenie równoważności 

rozwiązań technicznych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

usługi, dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 

Nie umieszczenie przez Wykonawcę, na etapie składania ofert informacji o propozycji 

zastosowania przy realizacji zadania innych niż przyjęto w SIWZ materiałów (urządzeń) 

pozbawią go możliwości złożenia propozycji zamiennej po zawarciu umowy. Wykonawca 

składający ofertę równoważną w przypadku wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej 

ponosi pełną odpowiedzialność za osiągnięty efekt zrealizowania przedmiotu zamówienia. 6. 

Nazwa i kod CPV: 45212220-4 roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami 

sportowymi, 7. Wymagany okres gwarancji: min. 36 miesięcy od dnia odebrania przez 

Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu odbioru końcowego. Ustala się 

okres rękojmi równy okresowi gwarancji. 8. Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał 

wizji lokalnej terenu związanego z realizacją przedmiotu zamówienia, dokładnie zapoznał się 

z treścią dokumentacji przetargowej celem prawidłowego sporządzenia oferty oraz 

właściwego wykonania zamówienia. 9. Obowiązek zatrudniania na umowę o pracę: a) 

Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga aby w trakcie realizacji 

zamówienia, Wykonawca i Podwykonawcy zatrudniali pracowników na podstawie umowy o 

pracę, zgodnie z art. 22 § 1 Kodeksu pracy. b) Rodzaj czynności, których wykonanie podczas 

realizacji umowy musi być powierzone osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę: 

wszyscy robotnicy budowlani i pracownicy fizyczni wykonujące roboty objęte zakresem 

zamówienia określone w kosztorysie ślepym (załącznik nr 10 do SIWZ) m.in. w zakresie 

wykonywania wykonanie podkładu warstwy nośnej z mieszaniny granulatu gumowego i 

lepiszcza poliuretanowego oraz nawierzchni poliuretanowej, operatorzy sprzętu, kierowcy 

samochodów ciężarowych i dostawczych. c) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający 

uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie 

spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane czynności poprzez:  żądanie oświadczeń i 

dokumentów w zakresie potwierdzenia spełnienia wymogu i dokonywania ich oceny. 

Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób został opisany w projekcie umowy 

(załącznik nr 5 do SIWZ). III. Termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga aby 

Wykonawca wykonał przedmiot zamówienia w terminie do 30.04.2018 r. z zastrzeżeniem, że 

rozpoczęcie robót musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od dnia przekazania placu 

budowy.  

 

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4  

Dodatkowe kody CPV:  
 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 



maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-04-30  

 

II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu t.j.:  posiadają ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 350.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt 

tysięcy złotych 00/100)  posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

minimum 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Zamawiający 

dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie w oparciu o: a. 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b. dokument/y 

potwierdzający/e, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 

gwarancyjną nie niższą niż 350.000 zł. (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 

wraz z dowodami opłacenie ubezpieczenia c. informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokości posiadanych środków finansowych 

lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed 

upływem terminu składania ofert w wysokości minimum 350.000 zł.(słownie: trzysta 

pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Dokument wskazany w lit. a. składają wszyscy 

Wykonawcy. Pozostałe dokumenty składa wyłącznie Wykonawca wezwany przez 

Zamawiającego do ich złożenia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający 

szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, t.j:  Wykonawca ubiegający się o udzielenie 

zamówienia publicznego musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, 

miejsca wykonania i podmiotu na rzecz którego roboty te zostały wykonane oraz załączy 



dowody określające, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Przez roboty budowlane 

w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu należy 

rozumieć ukończenie minimum dwóch inwestycji polegających na budowie boiska o 

nawierzchni poliuretanowej. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w 

postępowaniu w tym zakresie w oparciu o: a. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, b. wykaz wykonanych robót oraz dowody określające czy te roboty budowlane 

zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone. Dokument wskazany w lit. a. składają wszyscy Wykonawcy. 

Pozostałe dokumenty składa wyłącznie Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do ich 

złożenia.  Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać, 

że: dysponuje osobą zdolną do realizacji zamówienia t.j.: osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem 

zamówienia w specjalności:  konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie w oparciu o: a. oświadczenie o 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, b. wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zgodnie 

z załącznikiem nr 8 do SIWZ, Dokument wskazany w lit. a. składają wszyscy Wykonawcy. 

Pozostałe dokumenty składa wyłącznie Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do ich 

złożenia.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe: 3. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka 

organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub podmioty występujące wspólnie. 4. 

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do ich 

reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące 

wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. 5. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, 

Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych 

podmiotów. 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków prawnych. 7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych 

podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby realizacji zamówienia. 8. W odniesienie do warunków dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 9. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się 

do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek 

nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  



III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

 

 

 

 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
1.zaś wiadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu, 2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki 

organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. oświadczenie Wykonawcy o braku 

orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia 

publiczne, 4. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat 

lokalnych, 5. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. (informacja z otwarcia ofert). o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 716).  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 2) 



informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie 

nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, 3) wykaz robót 

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

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

wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz 

których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty 

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy zostały 

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym 

dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, 

na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne 

dokumenty –załącznik nr 7 do SIWZ, 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do 

realizacji zamówienia publicznego i odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami – załącznik nr 8 do SIWZ,  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
1.kosztorys ofertowy, 2. pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust. 2 jezeli dotyczy, 3. pisemne 

zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli dotyczy, 4. dowód wniesienia wadium, 5. informacja 

o podwykonawcach,  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

1. Wadium wymaga się w kwocie: 8.000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). 2. 

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. 

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 

Bank Spółdzielczy w Pleszewie o/ Czermin nr 91 8407 0003 0211 8156 2000 0001 z 

dopiskiem: „wadium – budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Żegocin” 4. Zamawiający 

zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument 

potwierdzający dokonanie wpłaty wadium został załączony do oferty, 2) innej niż pieniądz – 

oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia załączona do oferty. 

5. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu – dokument 

potwierdzający wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert (w 



oddzielnej kopercie) w siedzibie Urzędu Gminy Czermin– Biuro Podawcze Urzędu Gminy 

Czermin, 63-304 Czermin 47. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej 

dokument potwierdzający dokonanie wpłaty wadium należy załączyć do oferty. 7. Skuteczne 

wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i 

godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 8. Oferta Wykonawcy, który 

nie wniósł wadium w formie akceptowanej przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, 

zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 9. Zamawiający zwróci 

wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 10. Zamawiający zwróci 

wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwróci 

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 12. Zamawiający zwróci się o ponowne wniesienie wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego 

oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, 

Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 

którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 

oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których 

mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie 

wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co spowodowało 

brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej, lub 

jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:  odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

 



Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 



warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

CENA 60,00 

GWARANCJA 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 



IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę na warunkach 

określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Do umów w 

sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami” stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej. 

3. Umowa wymaga pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 4. Zamawiający 

przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, w szczególności w 

przypadku: a) konieczności zmiany wysokości wynagrodzenia, zmiana związana jest ze 

zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości 

stawki podatku VAT), b) konieczności zmiany terminu realizacji: - w przypadku działania 

siły wyższej tzn. niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która 

się na nie powołuje i których konsekwencje mimo zachowania należytej staranności nie 

można było uniknąć, w szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk 



żywiołowych, katastrofy budowlanej, mających bezpośredni wpływ na terminowość 

wykonania zamówienia – termin realizacji może zostać przesunięty o czas działania siły 

wyższej oraz o czas niezbędny do usunięcia skutków tej siły, - w przypadku napotkania przez 

Wykonawcę lub Zamawiającego okoliczności niemożliwych do przewidzenia i niezależnych 

od nich, np. przedłużenie się procedury przetargowej w tym z powodu wniesienia odwołań 

podczas postępowania przetargowego mających wpływ na termin zawarcia niniejszej umowy, 

wystąpienia zjawisk związanych z działaniem osób trzecich uniemożliwiających 

wykonywanie prac, konieczności wykonania projektów zamiennych, zmian przepisów prawa 

polskiego albo wspólnotowego – termin realizacji może zostać przesunięty o czas niezbędny 

dla realizacji zamówienia, - jeżeli podczas prac okaże się, że konieczne do wykonania są 

czynności dodatkowe, których nie można było przewidzieć, od których wykonania 

uzależnione jest wykonanie prac podstawowych – termin realizacji może zostać przesunięty o 

czas niezbędny do wykonania tych czynności, - jeżeli prace objęte umową zostały 

wstrzymane przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co 

uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji umowy – termin zakończenia realizacji 

umowy może zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń 

właściwych organów, - w razie wystąpienia okoliczności, których przyczyny leżą po stronie 

Zamawiającego (w szczególności uniemożliwienie rozpoczęcia realizacji prac lub 

wstrzymanie prac przez Zamawiającego) a których wystąpienia nie można było przewidzieć 

przed zawarciem umowy – termin realizacji może zostać przesunięty o czas, kiedy realizacja 

zamówienia była niemożliwa z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) 

przekształceń podmiotowych po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy skutkujących 

następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Zamawiającego lub 

Wykonawcy, dopuszcza się zmianę umowy w tym zakresie – w takim wypadku zapis umowy 

zostanie odpowiednio dostosowany, d) zmiany sposobu wykonania umowy związana z 

koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań ze 

względu na zmiany warunków mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 

zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) konieczności 

wykonania robót zamiennych w stosunku do robót określonych w umowie – poprzez zmianę 

części robót określonych w umowie na roboty zamienne bez dodatkowego wynagrodzenia, f) 

gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i nie będą: - wprowadzane warunki, które 

gdyby zostały ujęte w ramach procedury przetargowej udzielenia zamówienia umożliwiłyby 

dopuszczenie innych ofert niż ta, która została pierwotnie dopuszczona, - modyfikowały 

równowagi ekonomicznej umowy na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był 

przewidziany w postanowieniach pierwotnego zamówienia, a konieczność zmiany, w tym w 

zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2019-02-12, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Nie  



Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> J. POLSKI  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) 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:  

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli 

środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, 

które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia, nie zostały mu przyznane  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych 

osobowych jest Stowarzyszenie Miłośników Wsi Żegocin, Żegocin 45, 63-304 CZERMIN 

k/PLESZEWA, telefony: 62/7416931e-mail: zawada-zofia@wp.pl; 

www.zegocin.naszdomkultury.pl • inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Michał 

Pruski, kontakt: IOD@lesny.com.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na Budowę boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Żegocin – 

ZP.271.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; • odbiorcami Pani/Pana 

danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 

postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 

ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje 

cały czas trwania umowy; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych 

bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 

ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • w odniesieniu do 

Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO; • posiada Pani/Pan: o na podstawie art. 15 RODO prawo 

dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; o na podstawie art. 16 RODO prawo 

do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *; o na podstawie art. 18 RODO prawo 

żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; o prawo do wniesienia skargi do 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; • nie przysługuje Pani/Panu: o w 

związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; o prawo 

do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; o na podstawie art. 21 

RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * skorzystanie z 



prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 

Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników **prawo do 

ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 

fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 

lub państwa członkowskiego  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

 

 

 


