
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.zakrzew.pl 

 
Zakrzew: Utworzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości Zakrzewska Wola 

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień publicznych: 343772 - 2014;  

data zamieszczenia: 16.10.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zakrzew , Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, woj. mazowieckie, tel. 048 

6105122, faks 048 6105143. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zakrzew.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie terenu rekreacyjnego w 

miejscowości Zakrzewska Wola. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa ogrodzenia przy 

budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Domu Ludowego w Zakrzewskiej Woli : rozbiórka starego 

ogrodzenia z siatki, budowa nowego ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych o wym. 250x132 z prętów fi 

5mm o oczkach 50x200mm - długość ogrodzenia 305,12m. Murki ogrodzeniowe z pustaków 

betonowych ogrodzeniowych o wysokości 60cm- długość 66,5m. Wymagany minimalny okres 

gwarancji na wykonane roboty 3 lata. Szczegółowy opis zamówienia zawarty w SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6. 

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: 

15.12.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 2000,00 PLN 

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 Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, ocena na podstawie oświadczenia 

wykonawcy. 

http://www.zakrzew.pl/


 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, ocena na podstawie oświadczenia 

wykonawcy. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, ocena na podstawie oświadczenia 

wykonawcy. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, ocena na podstawie oświadczenia 

wykonawcy. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku, ocena na podstawie oświadczenia 

wykonawcy. 

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: 

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; 

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; 

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) 

Kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

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

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w formie 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zamawiający przewiduje następujące 

zmiany: 1. Zmianie umowy mogą ulegać postanowienia, których nie udało się przewidzieć przed 

wszczęciem postępowania np.: 1.1. Roboty dodatkowe, 1.2. Zakres prac z uwagi na konieczne zmiany 

w projekcie, 1.3. Przedłużenie terminu wykonania umowy : - w przypadku wystąpienia temperatur 

ujemnych uniemożliwiających kontynuację robót, - o czas niezbędny na dokonanie zmian w 

dokumentacji projektowej oraz w przypadku zaistnienia takiej konieczności o czas niezbędny dla 

dostosowania się Wykonawcy do takiej zmiany, - o czas niezbędny do wykonania robót zamiennych, - 

oczekiwaniem na decyzję organów administracji publicznej lub inne podmioty właściwe do wydania 

koniecznych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, stanowisk itp. niezbędnych do prawidłowej 

realizacji wykonywanych robót, na które nie ma wpływu Wykonawca, - o czas niezbędny na poprawę 

warunków wykonywania robót zagrażających bezpieczeństwu życia, zdrowia i mienia, - w przypadku 

zaistnienia nieprzewidzianych warunków geologicznych, hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo 

niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających 

kontynuowanie robót, 2. Zmiana technologii wykonania robót na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 3. Zmiana jakości 

lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót 

budowlanych, 4. Zmiana parametrów urządzeń lub wyposażenia, z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, pod warunkiem, że zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego, 5. Odstąpienia od 

realizacji części robót i związanej z tym zmiany wynagrodzenia na wniosek Zamawiającego, 6. Zmiana 

harmonogramu rzeczowo -finansowego, 7. Zmiana podwykonawcy robót, 8. Zmiana wynagrodzenia w 

przypadku ustawowej zmiany podatku VAT. 

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

zamówienia: www.zakrzew.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, pok. 17. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
31.10.2014 godzina 09:55, miejsce: Urząd Gminy Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew, pok. 17. 

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: Złożony wniosek aplikacyjny o dofinansowanie Projektu w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji , które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania Odnowa i rozwój wsi PROW 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 

 

 

Podpisał: Sławomir Białkowski  

Wójt Gminy Zakrzew 

 


