
Gmina Sierakowice: Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mojusz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

Nie 

Nazwa projektu lub programu

nie dotyczy. 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej 

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych 

przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Ogłoszenie nr 589153-N-2018 z dnia 2018-07-16 r. 



Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sierakowice, krajowy numer identyfikacyjny 

19167497700000, ul. ul. Lęborska  30 , 83340   Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, 

tel. 586 819 500, e-mail sierakowice@sierakowice.pl, faks 586 819 575. 

Adres strony internetowej (URL): www.sierakowice.pl 

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie 

będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie 



udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

nie dotyczy. 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)

Nie 

nie dotyczy. 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia 

Nie 

www.sierakowice.biuletyn.net 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

Nie 

nie dotyczy. 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie 

adres 

nie dotyczy. 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Nie 

Inny sposób: 

nie dotyczy. 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:

Tak 



Inny sposób: 

w formie pisemnej, osobiście lub operatora pocztowego 

Adres: 

Urząd Gminy Sierakowice, ul. Lęborska 30, 83-340 Sierakowice 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL) 

nie dotyczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu sportowego w 

miejscowości Mojusz 

Numer referencyjny: SUE.271.10.2018 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:

nie dotyczy. 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 



jednemu wykonawcy:

nie dotyczy. 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompleksu sportowego składającego się 

z boiska do siatkówki plażowej, boiska do badmintona, skoczni do skoku w dal, stołu do tenisa, 

urządzeń siłowni terenowych oraz infrastruktury wypoczynkowo-rekreacyjnej (wiata 

rekreacyjna wraz z meblami ogrodowymi). Zamówienie przewiduje ogrodzenie 

przedmiotowego kompleksu, wykonanie utwardzeń z kostki betonowej (m.in. parking), 

wykonanie trawników, wykonanie piłkochwytów dla istniejącego boiska do piłki nożnej oraz 

niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (ławki, kosze na śmieci, stojak na rower, tablica 

informacyjna). Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w miejscowości Mojusz (dz. 

54/29 i 54/30, obręb Mojusz), Gmina Sierakowice, Powiat Kartuski, Województwo Pomorskie. 

Charakterystyczne parametry techniczne: Powierzchnia naw. syntetycznej boiska do 

badmintona...120,23 m²; Powierzchnia naw. syntetycznej skoczni w dal...73,42 m²; 

Powierzchnia zeskoczni w dal...22,00 m². Powierzchnia boiska do siatkówki plażowej...308,00 

m². Powierzchnia naw. z kostki betonowej gr. 6 cm... 134,00 m²; Powierzchnia trawników... 2 

770,00 m². 2. Dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik do SIWZ obejmuje szerszy 

zakres inwestycji. Zamawiający przewidział prowadzenie inwestycji w dwóch etapach. ETAP I 

obejmował (zakres nie objęty niniejszym przetargiem) tzn. wykonanie robót ziemnych i 

przygotowawczych (poz. 1.1 przedmiaru robót) oraz wykonanie boiska do piłki nożnej (poz. 

1.2 przedmiaru robót za wyjątkiem piłko chwytów, których wykonanie stanowi element 

niniejszego zamówienia). Ww. zakres został zrealizowany. ETAP II obejmuje natomiast 

wykonanie wszystkich elementów zadania wymienionych w Rozdz. II pkt 1 niniejszego SIWZ, 

opisanych szczegółowo w dokumentacji projektowej i dołączonym przedmiarze (tzn. poz. 

1.2.34, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 oraz 1.9 tegoż). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz przedmiar robót, które stanowią załączniki nr 4 do SIWZ. 



II.5) Główny kod CPV: 45000000-7 

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45110000-1

45112700-2

45212210-1

45233000-9

45340000-2

45342000-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa 

całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub 

dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 

dotyczy. 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2018-10-31 



II.9) Informacje dodatkowe: brak. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww zakresie. 

Informacje dodatkowe brak. 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: i. posiada środki 

finansowe w wysokości co najmniej 200 000,00 zł lub posiada zdolność kredytową w 

wysokości co najmniej 200 000,00 zł. ii. posiada polisę, a w przypadku jej braku - inny 

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma 

gwarantowana polisy powinna wynosić minimum 300 000,00 zł. 

Informacje dodatkowe brak. 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: i. zrealizował: - co 

najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadające zakresem przedmiotowi zamówienia tj. 

polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie nawierzchni z kostki betonowej o 

powierzchni min. 130 m² (nie dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych robót 

objętych odrębnymi umowami lub zleceniami) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie. ii. skieruje do realizacji zamówienia osoby posiadające uprawnienia do 

wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. 2016, poz. 290 z późn. zm.) w zakresie: - Kierowania 

robotami budowlanymi branży drogowej tzn. osobę posiadającą uprawnienia budowlane do 

kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi w tej specjalności, wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów*, - co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe (liczone od 



dnia uzyskania uprawnień budowlanych) na stanowisku kierownika budowy lub robót oraz 

doświadczenie w realizacji co najmniej jednej roboty odpowiadającej zakresem 

przedmiotowi zamówienia tj. polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie 

nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 130 m². 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności 

przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub 

doświadczeniu tych osób: Nie 

Informacje dodatkowe: *Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii 

Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego 

zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w 

sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej 

funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia 

zgodnie z Ustawą z 18 marca 2008 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Posiadane 

przez w/w Kluczowych Specjalistów uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być 

zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 1409) oraz 

aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 

kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 

2016 r., poz. 578). Zamawiający uzna Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia 

w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub 

stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu 

zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały 

uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające 

przedmiotowy warunek. 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp) 



Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 3 USTAWY PZP: 

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu 

Zamawiający może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do 

złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 

następujących oświadczeń lub dokumentów: a) zaświadczenie właściwego naczelnika 

urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym 

organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed 



upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

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

wykonania decyzji właściwego organu. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Informację 

banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości min. 

200 000,00 zł – wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania 

ofert ; b) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum 300 000,00 zł; c) wykaz robót 

budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę 

wspólną - sporządzony według załącznika nr 5 do SIWZ) nie wcześniej niż w okresie 5 lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności 

informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencjami bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były 

wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; d) wykaz osób (jeden 

wspólny wykaz w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną - zgodnie z 



załącznikiem nr 6 do SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także 

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania 

tymi osobami. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

nie dotyczy. 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 

1 PKT 2 USTAWY PZP 

nie dotyczy. 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

1. Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu 

zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania 

ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a 

także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 

2. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w sytuacji kiedy wykonawca w celu 

potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V. 1. 2) a-b niniejszej SIWZ 

w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, 

będzie polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych (zgodnie z opisem w rozdziale V pkt. 3 i 4 SIWZ). 3. W przypadku 

podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy 

do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu 

oświadczenie (z wykorzystaniem załącznika nr 7 do SIWZ) o przynależności lub braku 



przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy 

PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że 

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak 

Informacja na temat wadium 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7 000,00 zł (słownie: siedem 

tysięcy 00/100 złotych). 2. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) gwarancjach bankowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa 

w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. Wadium w 

formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w 

Sierakowicach, nr rachunku: 47 8324 0001 0000 0358 2000 0040, z dopiskiem na 

przelewie: „Wadium w postępowaniu SUE.271.10.2018 / Budowa kompleksu sportowego 

w miejscowości Mojusz”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą 

uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w 

rozdz. VIII. 3 niniejszej SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem 

dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Zamawiającego 

zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej – dokument 

potwierdzający dokonanie przelewu wadium zostanie załączony do oferty; 2) innej niż 

pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w 

ofercie. 6. W treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe na każde pisemne 

żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie 

Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie 



wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 8. Okoliczności i zasady 

zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

nie dotyczy. 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej: 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   



Kryteria selekcji wykonawców: 

nie dotyczy. 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe: 

nie dotyczy. 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert 

w formie katalogów elektronicznych: 

Nie 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

Nie 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 

przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

nie dotyczy. 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: nie 



dotyczy. 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: nie dotyczy. 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy. 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, 

na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy. 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń: nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie 

dotyczy. 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

nie dotyczy. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Nie 



IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

nie dotyczy. 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe 

nie dotyczy. 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

nie dotyczy. 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody: 

nie dotyczy. 

Wstępny harmonogram postępowania: 

nie dotyczy. 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty: 

nie dotyczy. 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 



poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

nie dotyczy. 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej: 

nie dotyczy. 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym 

wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

nie dotyczy. 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień: 

nie dotyczy. 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

nie dotyczy. 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

nie dotyczy. 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

nie dotyczy. 



Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

nie dotyczy. 

Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zmiany istotnych postanowień 

umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej 

elementów: 1) terminu wykonania zamówienia: a) opóźnienie w przekazaniu terenu budowy z 

przyczyn zależnych od Zamawiającego; b) z uwagi na rozszerzenie zakresu robót dokonanego 

w związku z art. 144 ust. 1 pkt. 6 lub wystąpienie konieczności wykonania robót zamiennych; 

c) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności 

dokumentacji z przepisami prawa; d) wprowadzenie zmian w dokumentacji techniczno – 

projektowej, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu 

zakończenia realizacji zawartej umowy; e) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych 

stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Robót (tj. nawalne opady 

deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 wg skali IMGW, silne i porywiste wiatry 

powyżej 80 km/h), wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero 

po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych 

ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i 

niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót 

w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, 

wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań 

technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, f) wystąpienie okoliczności 

niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji 

przedmiotu umowy, g) działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to 



działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, h) przerwa w realizacji robót 

budowlanych powstała z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, i) konieczność 

uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub 

pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, j) wstrzymanie realizacji prac objętych 

umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, k) 

niemożliwość niezwłocznego zawarcia umowy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

w związku z wniesionym odwołaniem, l) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, norm w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia 

stron, m) wystąpienie siły wyższej, przez którą rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec 

łączącej strony więzi prawnej: - o charakterze niezależnym od stron, - którego strony nie mogły 

przewidzieć przed zawarciem umowy, - którego nie można uniknąć, ani któremu strony nie 

mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, - której nie można przypisać drugiej 

stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: 

powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania 

wojenne, nagłe długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub 

skażenia. n) skrócenie terminu zakończenia realizacji umowy na pisemny wniosek 

Wykonawcy, o) konieczność wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, 2) 

terminów płatności: a) nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, b) 

wystąpienie siły wyższej, c) zmiana terminu wykonania zamówienia 3) parametrów 

przedmiotu zamówienia: a) istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te 

polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, b) zaszły okoliczności, których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, c) konieczność aktualizacji rozwiązań 

ze względu na postęp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienie 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych lub 

terenowych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń, obiektów budowlanych itp., e) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie 

z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, f) 

konieczność wykonania robót zamiennych, g) wystąpienie siły wyższej, 4) wynagrodzenia: a) 

urzędowa zmiana stawki podatku VAT (dotyczy to części wynagrodzenia za prace, których w 

dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano) b) przyczyny o obiektywnym 

charakterze: istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie części zakresu umowy nie 



leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia 

(zmniejszenie wynagrodzenia), c) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim 

przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 5) 

podwykonawstwa: a) zmiana zakresu robót powierzonych podwykonawcom, b) zmiana 

podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez 

Zamawiającego), c) zlecenie części robót podwykonawcy (pod warunkiem odpowiedniego 

zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego), d) rezygnacja z podwykonawcy. 3. Nadto 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian: 1) zmiany dokonanej na podstawie art. 

23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 

uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub 

usprawnienia procesu budowy, 2) zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. a) 

ustawy Prawo budowlane - uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w 

stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub 

przedstawiciela Zamawiającego, 3) zmiany dokonanej podczas wykonywania robót i nie 

odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu. 4. Nadto Zamawiający przewiduje 

możliwość zmian umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności, o 

których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. W przypadku 

wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 2 pkt 1) umowy, skutkujących niemożnością 

dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu, nie 

dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności 

stanowiących podstawę do zmiany postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z pisemnym 

wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 7. Jeżeli Zamawiający uzna, że 

okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są 

zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi 

w umowie. 8. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 

wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na 

ich wprowadzenie. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 



nie dotyczy. 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

nie dotyczy. 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2018-07-31, godzina: 11:50, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

nie dotyczy. 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu 

> PL 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert) 

IV.6.4) 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 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 

zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 

zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

brak. 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 


