
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

       Gmina Nowe Ostrowy ,  

       Nowe Ostrowy 80,  

       99-350 Nowe Ostrowy,  

       woj. łódzkie,  

       tel. 024 3561400, faks 024 3561400. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.noweostrowy.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

„Przebudowa budynku Urzędu Gminy na Biblioteczne Centrum Kultury i Edukacji”. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniższych robót:  

1.Roboty ogólnobudowlane: - Roboty rozbiórkowe, - Roboty budowlane, - Place, parkingi, 

2.Roboty instalacyjne: - Instalacja co, - Instalacja wod.-kan, - Drenaż, - Odbiory,  

3.Roboty elektryczne  

Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót z wyłączeniem robót budowlanych i instalacyjnych w piwnicach 

(roboty elektryczne w piwnicach do wykonania).. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  
        Zakończenie: 30.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  

Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 14.000,00 zł 

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 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na 

podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, z 



których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę spełnia - nie spełnia wykonawca 

spełnił wymagane warunki 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na 

podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, z 

których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę spełnia - nie spełnia wykonawca 

spełnił wymagane warunki 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na 

podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, z 

których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę spełnia - nie spełnia wykonawca 

spełnił wymagane warunki 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na 

podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, z 

których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę spełnia - nie spełnia wykonawca 

spełnił wymagane warunki 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Ocena spełnienia powyższych warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na 

podstawie złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, z 

których jednoznacznie musi wynikać, iż stosując formułę spełnia - nie spełnia wykonawca 

spełnił wymagane warunki 

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: 
- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone; 

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w 

wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Dowodami są: poświadczenie, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Zamawiający 

żąda jedynie wskazania w wykazie wykonania robót najważniejszych dotyczących: budowy, 



rozbudowy, modernizacji lub remontu obiektów kubaturowych opisanych w SIWZ oraz 

przedstawienia dowodów dotyczących tylko tych robót.; 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami 

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

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 

nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

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

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 

zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym 

dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 

grupy kapitałowej; 

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 
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 terminu przewidzianego na zakończenie robót: - działania siły wyższej np. 

wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można 

było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, - odmienne od 

przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie 

zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, - z powodu 

działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 

konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, - z powodu wystąpienia dodatkowych robót, 

niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego wykonawcę. 

Fakty powyższe muszą być zgłoszone przez Wykonawcę pisemnie wraz z uzasadnieniem i 

zatwierdzone przez Zamawiającego. Strony ustalą nowy termin, który zostanie wprowadzony 

aneksem do umowy.  

2.Zmiany wynagrodzenia umownego: - w przypadku ograniczenia lub rezygnacji z części 

umownego zakresu robót Zamawiający zastrzega sobie prawo korekty wartości ryczałtowej 

przedmiotu umowy zgodnie z danymi wynikającymi z kosztorysu szczegółowego, - w 

przypadku zaistnienia sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia 

robót lub materiałów zamiennych w stosunku do opisanych w dokumentacji projektowej - 

zamienne zakresy robót lub materiały zostaną ustalone przed ich realizacją w zatwierdzonym 

przez Zamawiającego protokóle konieczności, a ich wartość zostanie określona w oparciu o 

sporządzony przez Wykonawcę kosztorys zamienny. Wykonawca do sporządzenia kosztorysu 



zamiennego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze, jakie określił w kosztorysie 

szczegółowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji określonej w kosztorysie 

szczegółowym. - wprowadzenia ustawowej zmiany stawki podatku VAT.  

3.Zmiany osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, pod warunkiem posiadania wymaganych uprawnień budowlanych. Zmiana osób 

pełniących obowiązki Kierowników robót, Kierownika budowy musi być uzasadniona przez 

Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego.  

4.Zmiany Dokumentacji Projektowej z przyczyn, których nie można było przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy. 

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

zamówienia: www.noweostrowy.bip.org.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy  

Nowe Ostrowy,  Nowe Ostrowy 80,  99-350 Ostrowy. 

IV.4.4) Termin składania i otwarcia ofert:  

             Oferty należy złożyć do dnia 07.01.2014 do godz. 10
00

 

             w Urzędzie Gminy Nowe Ostrowy  

             Nowe Ostrowy 80  

             99-350 Ostrowy  

             w Sekretariacie - pok. nr 1. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2014 do godz. 10
05

 w siedzibie Zamawiającego 
IV.4.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  

Dofinansowanie będzie w ramach działania 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w 

zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania: 

Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

Publikacja ogłoszenia w BZP Nr 530424 – 2013 w dniu 20.12.2013 r. 

 

 

Wójt Gminy 

/-/ Zdzisław Kostrzewa 

http://www.noweostrowy.bip.org.pl/

