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OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

  o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość                               
kwoty 14 000 euro, a mniejszej niż wyrażoną w złotych równowartość                       

kwoty 5  150 000 euro 

Dyrektor Zespołu Ekonomiczno administracyjnego Szkół w Goździe                    
ogłasza przetarg na  „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole 

Podstawowej  w Podgórze„  

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 
 

Zamieszczenie obowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
 

Zamówienia publicznego 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół 

Adres pocztowy: 
ul. Radomska 7 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

Gózd 26-634 mazowieckie 

Telefon: Fax:  

048 3202357 048 3202357 

Adres strony internetowej zamawiającego: 
www.bip.gozd.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy  
 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Podgórze.  



 
II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 

Roboty budowlane 
 

  

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie : 
budowy  boiska sportowego wielofunkcyjnego  o nawierzchni ze sztucznej 
trawy   w  Publicznej Szkole Podstawowej w  Podgórze   gmina  Gózd . 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze 
robót ,  stanowiącym  załącznik do  specyfikacji istotnych warunków  
zamówienia .    
Zakres robót składający się na przedmiot zamówienia obejmuje                             
w szczególności:  

 - budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy  w kolorze zielonym z liniami                 

w kolorze  białym i żółtym   z wypełnieniem z piasku kwarcowego o podstawowych wymiarach pola do gry 

20 x 40 m ,   o wymiarach płyty boiska   22 x 44 m,    na którym zaprojektowano boisko do piłki ręcznej,   

boisko do  siatkówki oraz boisko do koszykówki . 

 - wyposażenie boisk ( komplet bramek do piłki ręcznej,  komplet koszy do koszykówki,  komplet do 

siatkówki . 

- wykonanie  piłkochwytów   za  bramkami 
 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 45.21.22.21-1 

Dodatkowe przedmioty  

 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
 

Nie  
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 

Nie  
Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających  
II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  
 
Data zakończenia 30 październik 2009 r. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 
Informacja na temat wadium 
 
Wysokość wadium wynosi 2.700,oo zł (słownie: dwa tysiące siedemset zł 00/100 )  
 



III.2) WARUNKI UDZIAŁU  
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis 
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają wymagania 
określone w ustawie i w niniejszej SIWZ oraz następujące warunki:                              
1.Złożenie oferty - wypełniony i podpisany przez uprawnione osoby formularz 
ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ wraz z załączonymi dokumentami wymienionymi 
w rozdz. III SIWZ                                                                                                                       
2. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 
1 pkt. 1 ustawy pzp)                                                                                                                      
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ                                      
- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert                                                                                               
-aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu ubezpieczeń Społecznych potwierdzająco odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń , 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 ofert                                                   
3.Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia / przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia * (art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy pzp)                                                                                                                                
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ                          
- wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, liczonych od daty 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania na formularzu stanowiącym załącznik nr  4             
do SIWZ  . Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie boiska sportowego 
o nawierzchni sztucznej, co potwierdza referencjami .                                                                                        
- dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie                                   
- wyznaczenie kierownika robót, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ                                                                              
- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych 
kierownika robot w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia                   
-aktualne dokumenty potwierdzające przynależność kierownika robót do Okręgowej 
Izby Inżynierów Budownictwa wraz z wymaganym ubezpieczeniem od 
odpowiedzialności cywilnej                                                                                                                                   
4. Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 
wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt. 3 ustawy pzp)                                                       
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ     
5.Wykonawca nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z 
art. 24 ust. 1 i 2 (art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp)                                                                       
- oświadczenie wykonawcy złożone zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ                             
- dokument potwierdzający wniesienie wadium na kwotę 2.700,oo zł z okresem  
ważności równym okresowi związania ofertą                                                               



6.Wykonawca udziela 3 lat gwarancji formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 
podpisany przez uprawnione osoby                                                                                                    
7. Realność oferty                                                                                                                         
- Kosztorys ofertowy opracowany według kalkulacji szczegółowej                                          
- atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny wydany dla zaoferowanej 
nawierzchni „trawa syntetyczna” , kartę techniczną oferowanej trawy                                
8.Zaakceptowanie umowy załącznika nr 5 - projekt umowy przez upełnomocnionego 
przedstawiciela lub przedstawicieli oferenta. 
Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego 
dokonywanej metodą tj. spełnia – nie spełnia , w oparciu o dokumenty , oświadczenia        
i inne materiały stanowiące  załączniki do oferty przedłożonej przez Wykonawcę .  
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
1. Na potwierdzenie spełnienia warunków, o których mowa w rozdz. II SIWZ 
Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub 
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej zapisanej stronie ) oraz 
oświadczenia :                                                                                                                               
1) wypełniony formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ                                    
2) dokument potwierdzający wniesienie wadium                                                                                    
3) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert                                       
4) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu ubezpieczeń Społecznych potwierdzająco odpowiednio, że 
Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń , 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 ofert                                                                 
5)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 
ustawy na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ                                                                                  
6)wyznaczenie kierownika budowy, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ                            
7)dokumenty kierownika budowy potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień 
budowlanych w specjalnościach odpowiadających przedmiotowi zamówienia i 
przynależność do właściwej terytorialnie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa 
wraz z wymaganymi ubezpieczeniami od odpowiedzialności cywilnej                             
8)wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat, liczonych od daty 
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich 
wartości oraz daty i miejsca wykonania na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do 
SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane 
należycie Wykonawca musi wykazać , że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie wykonał co najmniej 1 zamówienie polegające na budowie boiska sportowego 
o nawierzchni sztucznej , co potwierdza pozytywnymi referencjami . Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie 
w/w warunek .                                                                                                                          
9) W formie załącznika nr 5- zaakceptowany projekt umowy upełnomocnionego 
przedstawiciela lub przedstawicieli oferenta .                                                                        
10) W formie załącznika do oferty  wykonawca musi dołączyć do oferty karte 
techniczną oferowanej trawy , atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 



wydane dla zaoferowanej nawierzchni „trawa syntetyczna”,  .                                                                                                                                          
2.Do oferty wykonawca musi dołączyć także kosztorys ofertowy – szczegółowy 
kosztorys ofertowy należy wykonać zgodnie z zasadami przyjętymi w załączonym 
przedmiarze  robót . Kosztorys ofertowy szczegółowy ma zawierać wszystkie roboty 
do wykonania zgodnie z przedmiarem robót .   W przypadku pominięcia w kosztorysie 
ofertowym pewnych robót, czynności lub materiałów wynikających z przedmiaru 
robót  oraz  siwz  Zamawiający uzna,   że cena ogólna przedstawiona przez 
Wykonawcę obejmuje te roboty lub czynności i zostaną one wykonane w ramach tej 
ceny.  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Przetarg nieograniczony 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
 
Najniższa cena – 100 % 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
 

Nie  

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia : 
www.bip.gozd.pl  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
 
Formularz SIWZ został udostępniony nieodpłatnie na stronie internetowej 
www.bip.gozd.pl . Istnieje możliwość dostania formularza w siedzibie Zamawiającego                                  
Gózd, ul. Radomska 7  pokój nr 102  I piętro w godzinach pracy ZEAS.  
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiaj ący 
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie 
uzyskania tego opisu:  nie dotyczy 
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli 
zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
Data: 31 sierpnia 2009 r.   Godzina: 09 :50 
 

Miejsce: 
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7 I piętro , 
pokój 102  



 

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: 
okres w dniach: 30  ( od ostatecznego terminu składania ofert) 
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 
Unii Europejskiej: Zamówienie nie jest finansowane ze środków z UE. 
 
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zamierza zawrzeć 
umowy ramowej . 

                                                                                                    Dyrektor 

                                                                                               inż. Józef Drab 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Ogłoszenie zamieszczono w dniu 05.08.2009 roku  :                                                                                                        
1.  w Biuletynie Urzędu  Zamówień Publicznych  na stronie  www.portal.uzp.gov.pl                       
2.  na  stronie internetowej Zamawiającego  www.bip.gozd.pl                                                                                      
3. na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZEAS w Goździe ul. Radomska 7 .                              
4.a/a  

 
 

 

 


