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Szydłowiec, dnia 05 października 2009 roku 

PR-343-29/2009 

POWIAT SZYDŁOWIECKI 
 

ogłasza przetarg nieograniczony  

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach  

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 – Prawo zamówień publicznych 

 

 

na: Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół  

 Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego 
 

data zamieszczenia: 05.10.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: 

obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Nazwa: 

Powiat Szydłowiecki reprezentowany przez Zarząd Powiatu  

 

Adres: 

pl. M. Konopnickiej 7 

Miejscowość:   Kod pocztowy:   Województwo:  

Szydłowiec   26-500    mazowieckie 

 

Adres strony internetowej zamawiającego:  

www.szydlowiecpowiat.pl  

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego sytemu zakupów: 

nie dotyczy 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa boiska wielofunkcyjnego 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: 

Roboty budowlane 

 

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

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Budowa, rozbudowa i modernizacja przyszkolnej 

infrastruktury sportowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu – budowa 

boiska wielofunkcyjnego”. Zadanie obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 

poliuretanowej zawierającego boiska do następujących dyscyplin sportowych: 2 boiska do siatkówki o wym. 

9m x18m, 2 boiska do koszykówki o wym. 15m x 28m, 1 boisko do piłki ręcznej o wym. 20m x 40m, 1 kort 

tenisowy o wym. 23,77m x 10,97m, 1 skocznia do skoku wzwyż, wykonanie kanalizacji deszczowej 

i drenażu oraz instalacji elektrycznych zewnętrznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 

1) przedmiar robót (załącznik nr 1 do siwz), 

http://www.szydlowiecpowiat.pl/
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2) dokumentacja projektowa (załącznik nr 2 do siwz). Z uwagi na dużą objętość dokumentacji, Zamawiający 

zrezygnował z umieszczania jej na swojej stronie internetowej. Jeśli Wykonawca uzna, że zapoznanie się z 

nią jest konieczne to będzie to możliwe w siedzibie Zamawiającego po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu 

terminu. 

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik nr 3 do siwz)  

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów 

sportowych 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: 

Nie. 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: 

Nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Wymagany termin wykonania zamówienia: do 30 czerwca 2010 r. 

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 

I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

1. Wadium jest wymagane. 

1). Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy 

złotych). 

2). Wadium może być wnoszone w następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym 

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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. Nr 109, poz. 1158 

z póż. zm.). 

3). Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez rozpatrywania. 

Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać na rachunek: 

Bank Pekao S.A. O/Szydłowiec – 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825  

4). wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wnoszenia wadium w 

formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego, 

5). w przypadku wadium w formie pieniężnej kserokopię potwierdzenia wniesienia wadium przed upływem 

terminu składania ofert należy załączyć do oferty, 

6). wadium w formie niepieniężnej należy zdeponować, przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie 

prowadzącego postępowanie w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7, pok. 7 lub oryginał wadium 

załączyć w odrębnej kopercie do oferty, 

7). wadium w formie niepieniężnej wnoszone przez podmioty występujące wspólnie, musi mieć zapis o 

przyjęciu przez podmiot wystawiający dokument wadialny zobowiązania zabezpieczenia wadialnego oferty 

podmiotu występującego wspólnie. 

8). Zabezpieczenie wadium musi być wniesione na okres 30 dni licząc od daty terminu składania ofert. 

Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ust.1-4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W przypadku wadium wniesionego w pieniądzu zwrot 

nastąpi przelewem na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez Wykonawcę. 

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) posiadają uprawienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, w tym: 
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a) dysponują osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania i nadzorowania robót budowlanych bez 

ograniczeń, 

b) dysponują osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania i nadzorowania robót sanitarnych bez 

ograniczeń, 

c) dysponują osobą lub osobami uprawnionymi do kierowania i nadzorowania robót elektrycznych bez 

ograniczeń 

Potwierdzeniem spełnienia warunku będzie wykaz kierowników robót budowlanych z informacjami na 

temat ich kwalifikacji zawodowych dla: 

a. nie mniej niż 1 kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi bez ograniczeń, 

b. nie mniej niż 1 kierownika robót sanitarnych z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robót 

sanitarnych bez ograniczeń, 

c. nie mniej niż 1 kierownika robót elektrycznych z uprawnieniami do kierowania i nadzorowania robót 

elektrycznych bez ograniczeń, 

d) wykonali w ciągu ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 roboty budowlane 

odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, każda 

o wartość brutto nie mniejszej niż  1 000 000 – złotych; 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia a w szczególności 

a) posiadają zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 500 000 złotych lub posiadają środki 

finansowe na rachunku w kwocie nie mniejszej niż wyżej wymieniona. 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

5) W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków Wykonawca złoży oświadczenie że nie podlega 

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełnia warunki 

określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. (załącznik nr 5 do SIWZ). 

6) W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki 

cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w tym: 

a) oferta musi zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w pkt. VI niniejszej 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

b) w przypadku konsorcjum, zgodnie z art. 23 ust.2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania 

w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie 

dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania 

w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację, 

c) w stosunku do spółki cywilnej, zamawiający na zasadzie art. 25 ustawy, żąda przedłożenia w ofercie 

umowy spółki cywilnej, jako dokumentu niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, 

wskazującego na sposób reprezentowania spółki. Jeżeli złożenie oferty i podpisanie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego przekracza zakres czynności zwykłych spółki, a z treści umowy spółki nie 

wynika stosowne umocowanie danego wspólnika lub wspólników, dla ważności oferty wymagane jest 

jej podpisanie przez wszystkich wspólników albo wspólnika umocowanego w drodze odrębnej uchwały 

wspólników, stanowiącej załącznik do umowy spółki cywilnej bądź też przez pełnomocnika, 

d) w przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki dotyczące doświadczenia 

oraz potencjału ekonomicznego i technicznego podlegają sumowaniu. 

7) przyjmują warunki umowy, 

8) złożyli ofertę oraz wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia przedstawione w pkt. VI SIWZ, 

potwierdzające spełnienie wyżej wymienionych warunków. 

2. Dodatkowe wymagania od Wykonawców: 

1) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) 

jest zobowiązany do: 

a. określenia w złożonej ofercie informacji jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizowany przez 

podwykonawców oraz wskazania firmy podwykonawcy, a także złożenia przez podwykonawców 

pisemnych wykazów wykonanych co najmniej 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia w zakresie w jakim powierzono im je do 

wykonania. 

b. wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane za pośrednictwem podwykonawców Zamawiający 

ureguluje Wykonawcy po złożeniu oświadczenia przez podwykonawcę o uregulowaniu zobowiązań 

wobec niego za wykonane roboty, 

c. przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 647 §1 kodeksu 

cywilnego. 

2) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez podwykonawcę. 
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3) Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie umów 

ze wskazanymi w ofercie podwykonawcami, a w przypadku konsorcjum umowę regulującą wzajemną 

współpracę i zobowiązania jego członków. 

3. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. 

1) W toku badania i oceny ofert, Zamawiający będzie posługiwał się kryterium spełnia/ nie spełnia. Zgodnie z 

art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – PZP zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą 

negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści z zastrzeżeniem 

art. 88 ustawy PZP. 

2) Wykonawca, który nie złoży wymaganych w SIWZ informacji i dokumentów potwierdzających spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu lub złoży dokumenty w niewłaściwej formie, lub nie spełni innych 

wymagań określonych w ustawie PZP, SIWZ lub innych przepisach obowiązującego prawa, zostanie 

wykluczony z udziału w postępowaniu przetargowym na podstawie art. 24 ustawy PZP.  

3) Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy PZP zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie 

złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub 

którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo 

ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wezwie także zgodnie z art. 

26 ust. 4 w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń 

i dokumentów, o których  mowa w art. 25 ust. 1. 

4) Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą i nie będzie podlegać dalszej ocenie. 

 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu:  
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności 

lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych, wykonawca składa następujące wymagane dokumenty: 

1. 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 – 

potwierdzający, że profil prowadzonej działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia. 

W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oznacza to, że powinno ono być 

wydane w trybie opisanym w dziale VII kodeksu postępowania administracyjnego – samo stwierdzenie przez 

właściwy organ zgodności z oryginałem z podaniem daty nie spełnia wymogów ustawy (nie jest wydaniem 

zaświadczenia). W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub 

więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich. 

2. Wykaz kierowników robót budowlanych z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (załącznik 

nr 8) z załączeniem: 

1) dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w zakresie robót budowlanych bez ograniczeń dla 

nie mniej niż 1 kierownika budowy i aktualne Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa; 

2) dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w zakresie robót sanitarnych bez ograniczeń dla nie 

mniej niż 1 kierownika robót sanitarnych i aktualne Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa; 

3) dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane w zakresie robót elektrycznych bez ograniczeń dla 

nie mniej niż 1 kierownika robót elektrycznych i aktualne Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby 

Inżynierów Budownictwa; 

W przypadku kierownika budowy, kierowników robót sanitarnych i elektrycznych, którzy uzyskali 

uprawnienia budowlane po dniu 14.02.1995r., należy również dołączyć dokument o wpisie 

do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane. 

3. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 latach przed dniem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem 

ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te 

zostały wykonane należycie. Wśród wykazanych robót muszą być co najmniej 2 roboty budowlane każda 

o wartości brutto nie mniejszej niż 1 000 000 – złotych – załącznik nr 7; 

4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu 

sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie, określonym w art. 24 ust. 1, pkt. 4-8 

ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 
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5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert (dotyczy podmiotów zbiorowych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2002r. Nr 197, 

poz. 1661 z późn. zm.). 

6. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, 

że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 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 - wystawionych nie 

wcześniej niż 3 miesiące 
7. formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 4; 

8. oświadczenie do postępowania o zamówienie publiczne z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

z wykorzystaniem wzoru- załącznik nr 5; 

9. Podpisany projekt umowy – załącznik nr 6; 

10. informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w którym wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzająca, że wykonawca posiada na rachunku kwotę środków finansowych nie mniejszą 

niż 500 000 złotych lub potwierdzająca, że wykonawca posiada zdolność kredytową na kwotę min. 500 000 

złotych, lub potwierdzająca, że łącznie z obydwu w/w źródeł wykonawca wykaże (posiada na rachunku 

i posiada zdolność kredytową) kwotę nie mniejszą niż 500 000 złotych, wystawiona nie wcześniej niż 

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Z treści w/w informacji musi bezwzględnie wynikać 

spełnienie warunku osiągnięcia w/w kwot. 

11. Kosztorys ofertowy opracowany metodą uproszczoną zgodnie z metodą sporządzania kosztorysu 

ofertowego podaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – 

użytkowym  Dz. U. Nr 130, poz. 1389). Kosztorys ofertowy należy opracować w oparciu o przedmiar robót. 

Przedstawione w przedmiarze robót pozycje katalogowe mają charakter informacyjny, określają zakres prac 

do wykonania i technologie robót wymagane przez Zamawiającego. Ilości robót muszą być zgodne z 

przedmiarem robót, a technologia ma odpowiadać opisom robót w przedmiarze, projekcje budowlanym i 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. ( podane katalogi w przedmiarze robót należy traktować 

jako materiał pomocniczy, a nie obowiązujący przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego). Wszystkie 

pozycje przedmiaru robót muszą być ujęte w kosztorysie ofertowym i wycenione (nie dopuszcza się 

wartości pozycji równej 0). Kosztorys ofertowy stanowi integralną część oferty cenowej. 

 

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: 

Cena - 100% 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: 

Nie 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.szydlowiecpowiat.pl 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, pokój numer 15 (II piętro). 

 

IV.3.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data: 26.10.2009  Godzina 10:00,  

Miejsce:  

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec, sekretariat (I pięto) 
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IV.3.3) Termin związania ofertą: 

okres w dniach: 30 

 

Ogłoszenie o niniejszym postępowaniu przetargowym zostało przekazane Prezesowi Urzędu Zamówień 

Publicznych w dniu 05 października 2009 roku.  


