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Modliborzyce: Adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską i urządzenie placu 

zabaw we wsi Dąbie 

Numer ogłoszenia: 23691 - 2011; data zamieszczenia: 20.01.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce , ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, 

woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.modliborzyce.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja budynku remizy OSP 

na świetlicę wiejską i urządzenie placu zabaw we wsi Dąbie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest adaptacja budynku remizy OSP na świetlicę wiejską i urządzenie placu 

zabaw we wsi Dąbie. Prace będą polegały na remoncie budynku - świetlicy, remoncie garażu 

oraz wykonaniu placu zabaw dla dzieci. Remont budynku obejmować będzie: wymianę 

konstrukcji dachowej wraz z pokryciem nad salą spotkań nr 9 i wejściem do obiektu, 

wymianę pokrycia dachowego wraz z łaceniem i położeniem folii wiatroizolacyjnej nad 

głównym obiektem, wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 

metalowym na sali spotkań nr 9, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, oczyszczenie i 

wyrównanie powierzchni, wykonanie gładzi i malowanie ścian wewnętrznych, wykonanie 

posadzek z płytek podłogowych pomieszczeniach nr 4,5 i 6, docieplenie budynku 

styropianem metodą lekko-mokrą wraz z wymianą parapetów i wykonaniem podsufitki, 

wykonanie instalacji odgromowej na budynku, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z 

obrzeżem i krawężnikiem. Remont garażu OSP obejmować będzie: wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej, oczyszczenie i wyrównanie powierzchni, wykonanie gładzi i 

malowanie ścian wewnętrznych. Wykonanie placu zabaw obejmuje następujące roboty: 

wykonanie ogrodzenia panelowego systemowego o wys. 1,50 m z bramą dwuskrzydłową 5,00 

m x 1,50 m i dwiema furtkami 1,00 m x 1,50 m, wyposażenie placu w urządzenia: wieża do 

zabaw, huśtawka podwójna i poczwórna, ścieżka do balansowania oraz ławeczka rekreacyjna. 

Elementy konstrukcyjne zestawów i urządzeń mają być wykonane z drewna klejonego, 

urządzenia muszą być osadzone na kotwach stalowych zabetonowanych w ziemi, daszki mają 

być wykonane z wodoodpornej sklejki o grubości minimum 25 mm, ślizg zjeżdżalni i 

drabinka ze stali nierdzewnej, podłoga i deski malowane akrylami, elementy metalowe 

malowane proszkowo. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia: 1) 



2 
 

zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do SIWZ, 2) zgodnie z rysunkami 

technicznymi stanowiącymi załącznik do SIWZ, 3) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, 4) z należytą starannością, 5) 

terminowo. Roboty, o których mowa wyżej należy wykonać z materiałów Wykonawcy. Jeżeli 

w dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ zostały wprowadzone nazwy 

własne materiałów lub produktów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktów 

równoważnych do wskazanych pod warunkiem posiadania przez te materiały i produkty nie 

gorszych parametrów technicznych. Wszystkie urządzenia zastosowane na placu zabaw 

muszą posiadać certyfikaty TÜV zgodne z normą EN 1176. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.10.00-4, 45.26.25.00-6, 45.40.00.00-1, 

37.53.52.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

 

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

30.09.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 8.1 Przystępując do niniejszego postępowania każdy 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych). 8.2 Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach 

przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj: 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. 6 b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 8.3 Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 8.4 Wadium w pieniądzu należy 

wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Ziemi Kraśnickiej w 

Kraśniku Oddział Modliborzyce Nr 92 8717 1123 2010 1000 2118 0001 z podaniem tytułu: 

wadium, nr sprawy INW. 341/2/PN/2011 8.5 W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, 

jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku 

Zamawiającego. 8.6 W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał 

dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu 

składania ofert w siedzibie Zamawiającego - Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-

310 Modliborzyce w sekretariacie- pokój nr 8 lub dołączyć do oferty. 8.7 Nie wniesienie 

wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na 

podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy. 
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III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku udziału odnoszącego się do posiadania niezbędnej wiedzy 

i doświadczenia zostanie ocenione według poniższej zasady: - 

udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, co najmniej 2 robót odpowiadających swoim rodzajem robocie 

budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 

250 000 zł brutto każda. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu 

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego 

i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku udziału odnoszącego się do dysponowania osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie ocenione według poniższej 

zasady: - dysponowanie, w celu wykonania zamówienia osobami kierującymi 

robotami budowlanymi posiadającymi uprawnienia w specjalności: 

konstrukcyjno-budowlanej - min. 1 osoba. Ocena spełnienia warunku udziału 

w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych 

przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Spełnienie warunku udziału odnoszącego się do sytuacji finansowej i 

ekonomicznej zostanie ocenione według poniższej zasady: - ubezpieczenie 

Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 300 

000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych). Ocena spełnienia warunków 

udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych 

przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 



4 
 

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 spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania 

oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

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, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, 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, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 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 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
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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 potencjał 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 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

poza dokumentami określonymi w rozdziale 6 SIWZ składają: 1) formularz oferty ( wg wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ ), 2) pełnomocnictwo do występowania w imieniu 

Wykonawcy, w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje pełnomocnik; 3) 

w przypadku konsorcjum pełnomocnictwo dokumentujące ustanowienie pełnomocnika przez 

wykonawców do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 4) 

kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do 

SIWZ. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

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

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Zakazana jest zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust 2. 2. Dopuszczalne są 

następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki i kwoty podatku VAT 

oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy 2) zmiana terminu realizacji 

przedmiotu zamówienia w przypadku: a)gdy wykonanie zamówienia w określonym 

pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego, b) działania siły wyższej, 

uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, c) w przypadku 

przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, fakt ten musi być potwierdzony 

pisemnie przez Zamawiającego, d) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z 

przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i 

uwzględnienia wzajemnych powiązań. 3) powierzenia Podwykonawcy określonego zakresu 

robót na skutek wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wskazanych w pkt. 2). 3. Zmiany 

umowy przewidziane w ust.2 dopuszczalne są na następujących warunkach: ad pkt.1) - 

stawka i kwota podatku VAT oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do 

przepisów prawa wprowadzających zmianę, ad pkt. 2) - zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia: lit. a) - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu 

Zamawiającego, lit. b) - o okres niezbędny do usunięcia skutków działania siły wyższej, lit. c) 

- o okres trwania niekorzystnych warunków atmosferycznych, lit. d) - o okres niezbędny do 

wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, realizowanych w drodze 

odrębnej umowy, ad. pkt. 3) powierzenie Podwykonawcy robót nastąpi w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy- co nastąpi z jednoczesną zmianą § 11 umowy 

poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów 4. Zmiana postanowień zawartej 

umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu 

pod rygorem nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.modliborzyce.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce. 
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 10.02.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 

23-310 Modliborzyce, pokój nr 8 (sekretariat). 

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: Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 3.4 - Odnowa i rozwój wsi. 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

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

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

        Wójt Gminy Modliborzyce 

          mgr inż. Witold Kowalik 


