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Wierzchowo: Zagospodarowanie terenu boisk sportowych poprzez 

budowę i wyposażenie obiektu pełniącego funkcję zaplecza szatniowo - 

magazynowego 

Numer ogłoszenia: 163276 - 2014; data zamieszczenia: 14.05.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie , 

ul. Parkowa 7, 78-530 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3433451, faks 94 

3433451. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: samorządowa jednostka kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie terenu 

boisk sportowych poprzez budowę i wyposażenie obiektu pełniącego funkcję zaplecza 

szatniowo - magazynowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienie jest zagospodarowanie terenu boisk sportowych, które obejmuje wybudowanie 

zaplecza szatniowo-magazynowe z pomieszczeniem biurowym wraz z zagospodarowaniem 

terenu, położonym w Wierzchowie przy ul. Parkowej 7 dz.nr 588/7. Zaplecze szatniowo-

magazynowe z pomieszczeniem biurowym typu kontenerowego. Zagospodarowanie terenu 

obejmuje utwardzenie placu żwirem na podsypce piaskowej. Powierzchnia zabudowy 

zaplecza szatniowo-magazynowego z pomieszczeniem biurowym wynosi 30,0m2 Budynek 

zaplecza szatniowo - magazynowego wykonany z zestawienia dwóch kontenerów 

stalowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach o parametrach : długość 

zewnętrzna 6m, szerokość zewnętrzna 2,5 m, wysokość zewnętrzna 2,6 - 2,7 m z 

możliwością łączenia wielu modułów w jedną powierzchnię. Konstrukcja spawana z profili 

zamkniętych, pokryta powłokami antykorozyjnymi, stropodach wykonany z płyty 

warstwowej o grubości 120 mm, podłoga z blachy trapezowej, płyty wiórowej oraz 

wykładziny PCV. Budynek będzie zawierał : dwa pomieszczenia szatni, jedno 

pomieszczenie magazynowe, biuro trenera i wyposażony w : węzeł sanitarny ( WC, 

natryski, umywalki ), ogrzewanie grzejnikami elektrycznymi. Do budynku należy wykonać 

: przyłącze energetyczne, przyłącze wod. - kan., chodnik o nawierzchni żwirowej 

ograniczonej obrzeżem betonowym. Budynek należy wyposażyć w sprzęt wg zestawienia 

będącego załącznikiem do niniejszej SIWZ.. 

http://www.bip.wierzchowo.pl/


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.32.00.00-6, 

45.33.11.00-7, 45.40.00.00-1. 

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: Okres w 

dniach: 45. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: nie wymagane 

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 
o nie określa się 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie 

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej dwie 

roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub 

remoncie budynku wraz z instalacjami tj. elektryczna i zasilania energetycznego, 

wod. - kan., a także wykonali co najmniej dwie roboty budowy chodnika lub placu 

utwardzonego. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie 

złożonego wykazu wykonanych robót i dokumentów potwierdzających, że roboty 

te zostały ukończone i wykonane z zasadami sztuki i wiedzy technicznej; na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o nie określa się 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub 

będą dysponować : a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - 

budowlanej bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, b) kierownikiem robót 

elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności instalacyjnej sieci i instalacji elektrycznych bądź też 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów, Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na 

podstawie złożonej kopii uprawnień budowlanych, na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają 

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 35.000 zł, 

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie informacji banku lub 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, na 

zasadzie spełnia/nie spełnia. 

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: 

 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; 

 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; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

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

1 ustawy, należy przedłożyć: 

 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; 

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

warunków zamówienia: www.bip.wierzchowo.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ośrodek 

Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie Ul. Parkowa 7 78-530 Wierzchowo, u p. Marty 

Łapińskiej. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 22.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w 

Wierzchowie Ul. Parkowa 7 78-530 Wierzchowo,. 

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: Zamówienie będzie współfinansowane ze środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania 4.13 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania 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 
 


