
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:
www.jezowe.bip.podkarpackie.pl

Jeżowe: Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z remontem drogi dojazdowej w miejscowości
Jeżowe
Numer ogłoszenia: 254599 - 2013; data zamieszczenia: 27.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jeżowe , Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe, woj. podkarpackie, tel. 015 
8794304, faks 015 8794304.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz 
z remontem drogi dojazdowej w miejscowości Jeżowe.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie składa się z 
dwóch zakresów: Zakres I - Zagospodarowania terenu przylegającego do zbiornika wodnego w Jeżowem 
Kowale: Wykonanie: - placów i chodników w okolicy południowej części zalewu przy skrzyżowaniu 
projektowanych dróg - ścieżki wokół zalewu o szerokości 1,5 m i długości 280 mb - betonowego 
kominka grillowego, - drewnianego pomostu z zejściem betonowym i bramką zabezpieczającą, - placu 
zabaw dla dzieci (elementy wyposażenia: zjeżdżalnia junior, bujawka Flaming, huśtawka wagowa, 
huśtawka T, zestaw meduza, bujawka Jacht), - siłowni terenowej (elementy wyposażenia: maszyna do 
wyciskania w pozycji siedzącej, orbitka B, prasa nożna 2 stanowiska, biegacz 2 stanowiskowy), - 
elementów małej architektury (4 kosze na śmieci, 2 lampy solarne parkowo-ogrodowe, 10 stolików 
konsumpcyjnych z parasolami, 12 siedzisk drewnianych z okrąglaków lub półokrąglaków, 2 TOI TOI) - 
zagospodarowanie zieleni (wykonanie trawników dywanowych, rozścielenie ziemi urodzajnej, 
oczyszczenie terenu), - prace porządkowe (wykonanie udrożnienia i remontu urządzenia przelewowego 
oraz rekonstrukcja mnicha, odmulenie dna zbiornika, odmulenie rowu doprowadzającego wodę do 
zbiornika). Zakres II - Remont drogi dojazdowej: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe na 
długości 0,557 km) - roboty ziemne, - podbudowa z kruszyw łamanych (warstwa dolna z tłucznia 
kamiennego po zagęszczeniu 15 cm, warstwa górna z tłucznia kamiennego po zagęszczeniu 10 cm), - 
nawierzchnia (mieszanka mineralno-bitumiczna (warstwa ścieralna) grubość po zagęszczeniu 5 cm) - 
zatoka postojowa (krawężniki 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy betonowej) - pobocza (utwardzenie 
poboczy kruszywem łamanym). Szczegółowy zakres robót przedstawia : Zał. nr 5.1 Przedmiar robót dla I
zakresu Zał. nr 5.2 Projekt budowlany dla I zakresu Zał. nr 6.1 Przedmiar robót dla II zakresu Zał. nr 6.2 
Projekt budowlany dla II zakresu Zał. nr 6.3 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dla II zakresu 
Dokumentacja budowlana do wglądu w godzinach 8.00 - 15.00 w Urzędzie Gminy Jeżowe pok. Nr 6A.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.21.30-6, 45.23.31.40-2, 45.11.27.10-5, 45.11.27.00-
2.

http://www.jezowe.bip.podkarpackie.pl/


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: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM 
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca wniesie wadium w wysokości 10 000 zł / słownie: dziesięć 
tysięcy złotych Forma wniesienia zgodnie z Art 45 Pzp

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 działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga 
posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełnienia tego warunku będzie 
przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 
postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt1 Ustawy. Przy dokonywaniu oceny Zamawiający
zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 
tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 2). Ustawy. Przy dokonywaniu oceny 
Zamawiający zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 
tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3). Ustawy. Przy dokonywaniu oceny 
Zamawiający zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia 
tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 3). Ustawy. Przy dokonywaniu oceny 
Zamawiający zastosuje zasadę spełnia nie spełnia.



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 
spełnienia tego warunku będzie przeprowadzona na podstawie oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust.1 pkt 4). Ustawy. Przy 
dokonywaniu oceny Zamawiający zastosuje zasadę 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:

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 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;

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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

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.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy 
pisemnej (aneks) pod rygorem nieważności. Inwestor/ Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy, jeżeli zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: 
a)warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w ustalonym terminie,
lub negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, b) działania siły 
wyższej, c) zmiany wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT, 2.W razie wystąpienia
istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jeżowe 
Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe Pokój Nr 6A.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jeżowe Jeżowe 136A, 37-430 Jeżowe Pokój Nr 11 
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: 1. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w 
ramach działania Odnowa i rozwój wsi. 2. Budżet Gminy Jeżowe.

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: tak


