
Ogłoszenie nr 511473-N-2017 z dnia 2017-05-18 r.  

Urząd Gminy w Przyłęku: Budowa boiska rekreacyjnego ogólnodostępnego 
ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie 

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  
Zadaie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej - Umow o 

przyznanie pomocy nr 00072-6935-UM0710090/16. Projekt "udowa 
ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego w Łaguszowie" 

współfinansowany ze śroków Unii Europejskiej w ramach Programu 
Rozwoju Obszaów Wiejskich 2014-2020  

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 %)  
0%  

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: Urząd Gminy w Przyłęku, krajowy numer 
identyfikacyjny 53753300000, ul.   , 26704   Przyłęk, woj. mazowieckie, 

państwo Polska, tel. 0-48 6773016, e-mail rut.leszek@przylek.pl, faks 0-
48 6773001.  

Adres strony internetowej (URL): www.bip.przylek.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: Administracja samorządowa  
 

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.bip.przylek.pl  
 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej 
informacji można uzyskać pod adresem  

Tak  
Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

 
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:  
pisemnie  

Adres:  
Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk  

 
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 rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w 

Łaguszowie  
Numer referencyjny: GBO.271.11.2017  

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:  
Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

można składać w odniesieniu do:  
wszystkich części  

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: „Budowa boiska 

rekreacyjnego ogólnodostępnego ze sztuczną nawierzchnią w Łaguszowie” 
2 W ramach inwestycji zostaną wykonane następujące prace: 1) budowa 

boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach 28,0 

m x 44,0 m. Boisko ma charakter uniwersalny i będzie obejmowało 
następujące rodzaje boisk i dyscyplin sportowych: - boisko do koszykówki 

(2 pola) - boisko do siatkówki - boisko do piłki ręcznej - boisko do tenisa 
Wyposażenie boiska: - dwa zestawy do koszykówki- stojak do kosza 

stalowy ocynkowany, z tulejami do mocowania w podłożu , o wysięgu 1,67 
m z tablicami z włókna epoksydowego (180 x 105 cm) z obręczami 

uchylnymi i siatkami łańcuchowymi - zestaw do siatkówki – słupki stalowe 
(2 szt.) z tulejami do mocowania w podłożu, z możliwością demontażu, z 

regulacją wysokości mocowania siatki i mechanizmem naciągowym, siatka 
całosezonowa (ilość 1 zestaw) - zestaw do piłki ręcznej – dwie bramki 

stalowe (3 x 2 m), montowane w tulejach oraz siatki do bramek -zestaw 
do tenisa – słupki stalowe (2 szt.) z tulejami do mocowania w podłożu, z 

możliwością demontażu 2) budowa bieżni do biegów krótkich ( max 60m), 
czterotorowej, o szerokości toru 1,22 m. Długość rozbiegu 5,00 m, 

długość zatrzymania 12,00 m. Całkowita długość bieżni wynosi 77,26 m, 

szerokość 5,49 m. Powierzchnia bieżni wynosi 424,16 m2 . Konstrukcję 
bieżni zaprojektowano jako mineralną z mieszanki ceglano – gliniastej, na 

podbudowie piaskowej gr. około 40 cm. Obramowanie z obrzeży 
betonowych szarych o wym. 8 x 30 x 100 cm ułożonych na ławie 

betonowej szer. 32 cm z betonu B-15 Układ warstw bieżni (od góry): - 
warstwa ścieralna gr. 5 mm. z miału ceglanego wraz z uwałowaniem i 

podlaniem wodą - warstwa górna mieszanki, grubość 45 mm, składająca 
się z miału ceglanego o średnicy 0-3 mm- 80% i zmielonej gliny ceglanej z 

wapieniem mielonym - 20%, wraz z uwałowaniem. - warstwa dolna 
mieszanki , grubość 50 mm, składająca się z tłucznia ceglanego średnicy 

50-70 mm wraz z uwałowaniem walcem. - warstwa piasku o grubości 
około 40 cm (ewentualna wymiana gruntu i niwelacja) 3) budowa skoczni 

do skoku w dal. Długość rozbieżni wynosi 35 m, szerokość 1,35 m. 
Długość zeskoczni wynosi 8,00 m, szerokość 3,00 m. Całkowita długość 

skoczni (wraz z obrzeżami) wynosi 44,18 m, szerokość 3,10 m. 

Powierzchnia skoczni wynosi 79,59 m2 . Konstrukcję bieżni 
zaprojektowano jako mineralną z mieszanki ceglano – gliniastej, na 

podbudowie piaskowej gr. około 40 cm. Obramowanie z obrzeży 
betonowych szarych o wym. 8 x 30 x 100 cm ułożonych na ławie 

betonowej szer. 32 cm z betonu B-15. Układ warstw bieżni (od góry): - 
warstwa ścieralna gr.5 mm z miału ceglanego wraz z uwałowaniem i 

podlaniem wodą - warstwa górna mieszanki, grubości 45 mm, składająca 
się z miału ceglanego średnicy 0 – 3 mm – 80% i zmielonej gliny ceglanej 

z wapieniem mielonym – 20% - warstwa dolna mieszanki, grubość 50 
mm, składająca się z tłucznia ceglanego średnicy 50 – 70 mm wraz z 

uwałowaniem walcem. - warstwa piasku o grubości około 40 cm 
(ewentualna wymiana gruntu i niwelacja). Obramowanie zeskoczni 

wykonać z obrzeży gumowych 5 x 25 x 100 cm mocowanych na ławie 
betonowe z oporem, z betonu B – 15. Zeskocznię wypełnić 30 cm warstwą 



piasku drobnego o średnicy 0 – 2 mm. Belka do skoczni laminowana, 

wzmocniona, wykonana z żywicy epoksydowej z nakładka do odbicia ze 
sklejki wodoodpornej oraz listwą drewnianą z obustronnym rowkiem na 

plastelinę. Belka mocowana w skrzynce aluminiowej. Zgodna z przepisami 

PZLA i IAAF. 4) budowa ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego – 
piłkochwyty: Bramę 250 x 300 i furtkę 100 x 210 wykonać jako 

systemowe, z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili 
zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo. Wokół boiska wykonać 

piłkochwyty wysokości 4,00 m z siatki polipropylenowej PP w kolorze 
zielonym, o średnicy linki 3 mm, krawędź oczka 4,5 x 4,5 cm. Siatka 

rozwieszona na naciągniętych stalowych linkach pomiędzy słupami (górą i 
dołem). Słupy systemowe, stalowe ocynkowane ogniowo, o przekroju 80 x 

80 x 4 mm, wysokość ok. 470 cm, osadzone w stopach fundamentowych. 
Pod słupy wykonać stopy fundamentowe z betonu B 15, o wym. 50 x 80 x 

120 cm. W skrajnych polach piłkochwytu oraz przy bramie i furtce 
wykonać zastrzały stabilizujące. Całkowita długość piłkochwytu wynosi 

154,04 mb. 5) Ogrodzenie terenu. Ogrodzenie z siatki stalowej plecionej 
na podmurówce systemowej. Wysokość siatki 1,80 m, oczko 50 x 50 mm 

z drutu ocynkowanego Ø 2,8 mm. Osprzęt systemowy, ocynkowany, wg 

wytycznych producenta, zastosować trzy rzędy linki stalowej z 
napinaczami. Ogrodzenie wykonać na słupkach stalowych ocynkowanych 

Ø 42 x 2 mm i długości całkowitej 2500 mm, mocowanych na głębokość 
700 mm w stopach fundamentowych Ø30cm z betonu B15, w rozstawie co 

około 2,50 m. Słupki z zaślepkami. W narożach ogrodzenia oraz przy 
bramach i furtach wykonać zastrzały stabilizujące. Wysokość ogrodzenia 

wynosi 1,80 m ( dł. Ogrodzenia wynosi 310,80 mb - w tym brama szer. 
4,00 m i furta szer. 1,00 m) Wysokość bramy i furtki 1,80 m. Furta 

systemowa z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili 
zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo. Słupy z zaślepkami, zamek 

wpuszczany z wkładką, szyld, klamka. Łączniki i zawiasy systemowe, 
ocynkowane. Szerokość furty 100 cm, wysokość 180 cm. Stopy 

fundamentowe 50 x 50 cm, gł. 100 cm, beton B 15. Brama systemowa 
dwuskrzydłowa z kształtowników zamkniętych, wypełnienie z profili 

zamkniętych, całość ocynkowana ogniowo. Słupy z zaślepkami, zasuwa 

pozioma zamykana na kłódkę , rygiel pionowy. Łączniki i zawiasy 
systemowe, ocynkowane. Szerokość bramy 400 cm, wysokość 180 cm. 

Stopy fundamentowe 50 x 50 cm, gł. 100 cm, beton B – 15. 6) 
Wyposażenie obiektu w elementy małej architektury: - ławki. Ławki 

uliczne o wym. Długość 170 cm, szerokość 42 cm, wysokość 44 cm. Ławki 
wykonać jako stalowe ocynkowane, elementy stalowe malowane 

proszkowo, mocowane na stałe do podłoża. Siedzisko drewniane, 
impregnowane i malowane. Ilość ławek - 6 szt. - kosze na śmieci. Kosze 

stalowe, ocynkowane, malowane proszkowo. Całość konstrukcji odporna 
na warunki atmosferyczne, mocowana na stałe do podłoża, z miejscem do 

gaszenia papierosów (osobna popielnica) oraz wewnętrznym wkładem 
stalowym. Pojemność kosza 75 l. 7) Zieleń. Wokół boisk przewidziano 

wykonanie trawnika z trawą sportową. Teren należy przygotować poprzez 
usunięcie zanieczyszczeń ( śmieci, kamienie, wystające korzenie drzew 



itp.) po przekopaniu terenu na głębokość około 15 cm należy użyźnić 

glebę stosując 10 cm warstwę kompostu , mieszając go z ziemią , a 
następnie całość wyrównać. Wszystkie urządzenia sportowe stanowiące 

wyposażenie boiska powinny posiadać odpowiednie atesty dopuszczające 

do użytku na terenach szkolnych. 3 Zakres prac do wykonania ujęty jest w 
dokumentacji projektowej ( zał. nr 3), specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót (zał. nr 2), które są dostępne w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do niniejszej 

SIWZ. Zamawiający załącza do niniejszej SIWZ przedmiary robót (zał. nr 
1A i nr B), które służą tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia. 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót do 
wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych 

przedmiarach , podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja 
projektowa.  

 
II.5) Główny kod CPV: 45212200-8  

Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

45111200-0 

45262300-4 

45342000-6 

45223821-7 

45233320-8 

45233200-1 

45112710-5 

 

 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje 

informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT: 0,00  

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:  
  lub dniach:  

lub  



data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-10-31 00:00:00  

 
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:  
Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  

Określenie warunków: 1 Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, minimum 1 roboty polegającej na wykonaniu 
przebudowy lub budowy boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości co 

najmniej 500.000,00 zł. brutto. 2. Dysponowanie minimum jedną osobą, 

która będzie pełniła funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, która w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do 

minimum 1 roboty budowlanej obejmującej przebudowę lub budowę 
boiska o nawierzchni poliuretanowej o wartości co najmniej 500.000,00 zł. 

brutto.  
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: 1. Wykazując spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu w wykazie osób złożonym wraz z ofertą należy podać 

informację o doświadczeniu kierownika budowy w kierowaniu robotami 
budowlanymi (należy zamieścić dane o minimum 1 robocie budowlanej 

obejmującej przebudowę lub budowę boiska o nawierzchni poliuretanowej 
o wartości co najmniej 500.000,00 zł. brutto. - w celu weryfikacji 

spełniania warunku udziału w postępowaniu).  
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 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

 
 

 

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. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat 

tych należności wraz z 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 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem w sprawie spłat tych należności wraz z 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;  
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. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie 

ostatnich 5 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 roboty 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 - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2. wykaz 

osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 
publicznego 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 6 do 

SIWZ. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków 
udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach 

technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy 

udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 

warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec 
tego podmiotu podstawy wykluczenia.  

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)  

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  

Zamawiający jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - dla 
części I zamówienia - 9.000,00 zł. ( słownie: dziewięć tysięcy złotych ) - 

dla części II zamówienia – 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) 
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. zm.) Wadium musi być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia 

wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na 
rachunku zamawiającego. Wadium wnoszone w pieniądzu winno być 

wpłacone przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w 
Zwoleniu Nr 53915700020050050538880006. Wadium wnoszone w formie 

poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i obejmować cały 
okres związania ofertą. Zamawiający zwraca wadium na zasadach 

określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

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:  

Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym 

złożeniem oferty zasadniczej:  

Nie  
 

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:  

Nie  
 

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: Nie  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60 

gwarancja 40 

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

ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Nie  

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: Nie  

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:  

Nie  
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:  

licytacja wieloetapowa  
 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani 
do następnego etapu: Nie  

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 zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych przewiduje możliwość dokonywania zmian w treści zawartej 

umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1/ zmiany stawki podatku 
VAT (w przypadku zmian ustawowych); 2/ określonym w § 5 ust.2 

umowy/przedłużenie terminu/; 3/ zmiany osób odpowiedzialnych za 
wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy i Zamawiającego - w 



przypadku obiektywnych przesłanek. Osoba ze strony Wykonawcy musi 

posiadać kwalifikacje zawodowe nie gorsze niż wymagał Zamawiający w 
SIWZ. Osoba ta musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 2. 

Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności.  
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: 2017-06-02 , godzina: 10:00,  
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  

>  
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: 
Nie  

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 Nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 

 

Część 

nr:  
1 Nazwa:  

Budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska 

rekreacyjnego w Łaguszowie 

1) 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:W ramach części I zostanie wykonane: budowa boiska 

wielofunkcyjnego z nawierzchnia poliuretanową, budowa bieżni do biegów 

krótkich, budowa skoczni do skoków w dal ( zakres robót przedstawia 
przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ) 

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212200-8, 45111200-0, 
45262300-4, 45223821-7, 45233320-8, 45233200-1 

 
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje 

informacje o wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 0,0 

Waluta:  
 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach:  
data rozpoczęcia:  

data zakończenia: 2017-10-31 00:00:00 

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60 

gwarancja 40 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 


