
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

 

Jeżowe: Rozbudowa i modernizacja targowiska stałego w miejscowo ści 

Jeżowe  

Numer ogłoszenia: 228619 - 2012; data zamieszczenia : 26.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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

faks 015 8794304. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Rozbudowa i modernizacja targowiska stałego w 

miejscowości Jeżowe. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Rozbudowa i modernizacja 

targowiska stałego w miejscowości Jeżowe Zakres rzeczowy prac związanych z rozbudową i modernizacją 

targowiska stałego w miejscowości Jeżowe obejmuje między innymi: I - Wykonanie ciągów pieszo jezdnych: 1. 

Roboty przygotowawcze. 2. Roboty ziemne. 3. Podbudowa ciąg pieszo jezdny. 4. Ciąg pieszo jezdny ( 

ograniczenie krawężnikami ). 5. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo jezdnego. 6. Wykonanie przepustu fi 50 

cm - 17 m. 7. Wykonanie placu postojowego - nawierzchnia z płyt Jomb oraz ułożenie kostki brukowej. 8. 

Wykonanie placu pod stoiska otwarte. 9. Wykonanie połączenia chodnika z istniejącym. 10. Wykonanie 

odwodnienia - ścieki z elementów betonowych. 11. Wykonanie utwardzenia pod stoiska zadaszone. 12. Prace 

wykończeniowe, wyrównanie istniejących placów tłuczniem o gr. 8 cm. II -Roboty budowlane, branży sanitarnej 

oraz elektryczne: 1. Roboty budowlane w budynku hali targowej. 2. Roboty branży sanitarnej. 2.1 Montaż 

zestawów hydrantowych. 2.2 Wykonanie przyłącza wody do hali. 2.3 Wykonanie przyłącza wody w hali. 2.4 

Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji do kabin TOY-TOY wraz z zakupem i montażem kabin. 2.5 Montaż 

separatora substancji ropopochodnych. 3. Sklep nr 1 - roboty remontowo - budowlane. 4. Sklep nr 2 - roboty 

remontowo - budowlane. 5. Wykonanie stanowisk zadaszonych oraz dostawa i montaż pawilonów 

prefabrykowanych. 6. Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej. 7. Wykonanie instalacji odgromowej. 8. 

Przyłącz napowietrzny n.n. - zalicznikowy - dobudowa oświetlenia. Szczegółowy zakres robót przedstawia : Zał. 



nr 5.1 Przedmiar robót Nr I Zał. nr 5.2 Przedmiar robót Nr II Zał. nr 6.1 Projekt budowlany Nr I Zał. nr 6.2 Projekt 

budowlany Nr II. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.33.00.00-9, 45.33.20.00-3, 45.30.00.00-0, 

45.10.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.06.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Ustala się wadium w wysokości: 30.000,00 zł. PLN, słownie: trzydzieści tysięcy 

złotych 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa 

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o oświadczenie dotyczące wykazu osób, które będą brać uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dokonywana będzie w oparciu o dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę w tym 

postępowaniu metoda warunku granicznego spełnia/ nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o świadczenie o wykazie sprzętu, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 



oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) Ocena spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty lub oświadczenia 

złożone przez wykonawcę w tym postępowaniu metoda warunku granicznego spełnia/ nie spełnia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o oświadczenie dotyczące wykazu osób, które będą brać uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 

być składane (Dz. U. Nr 226, poz.1817) Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

dokonywana będzie w oparciu o dokumenty lub oświadczenia złożone przez wykonawcę w tym 

postępowaniu metoda warunku granicznego spełnia/ nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług 

lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami  

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 



Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Wszystkie zmiany postanowień zawartej umowy wymagają zgody obu stron i zachowania formy pisemnej 

(aneks) pod rygorem nieważności. Odbiorca 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 dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  

www.jezowe.bip.podkarpackie.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 

Jeżowe 136A pok. Nr 4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.11.2012 

godzina 13:00, miejsce: Urząd Gminy Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A pok. Nr 11 Sekretariat. 



IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działanie 321 Podstawowe 

usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW 2007-2013.. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: tak 

 
 


