
Rymanów: Przebudowa ogrodzenia terenu wokół Domu Ludowego w miejscowości 
Sieniawa
Numer ogłoszenia: 286332 - 2010; data zamieszczenia: 10.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. 
podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ogrodzenia terenu 
wokół Domu Ludowego w miejscowości Sieniawa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie przebudowy ogrodzenia terenu wokół Domu Ludowego w 
miejscowości Sieniawa w zakresie: - ogrodzenie z elementów panelowych prefabrykowanym 
cokole - 247,6 m, - bramy rozsuwane 6 kpl, - furtki 3 kpl. Szczegółowy zakres robót określa 
projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót. 
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: - Roboty należy wykonać siłami własnymi lub 
przy pomocy podwykonawców, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi 
przepisami i normami. - Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom części prac, 
pod warunkiem wskazania zakresu prac w załączniku nr 1 do SIWZ. - Wykonawca będzie 
ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za roboty wykonane 
przez podwykonawców - Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy dokumentów 
potwierdzających, że zastosowane do wykonania materiały odpowiadają określonym normom 
lub specyfikacjom technicznym w postaci aprobat technicznych, deklaracji zgodności, 
atestów higienicznych itp. - Wykonawca zamiast dokumentów określonych powyżej, może 
złożyć zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzające, że 
dostarczone produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym lub 
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działania 
Wykonawcy z normami jakościowymi albo złożyć równoważne dokumenty wystawione 
przez podmioty mające swą siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub inne dokumenty inne dokumenty potwierdzające odpowiednio 
stosowanie przez Wykonawcę równoważnych środków zapewnienia jakości i stosowanie 
równoważnych środków zarządzania środowiskiem ..
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II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.34.20.00-6.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
08.11.2010.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Ocena nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Ocena nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Ocena nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Ocena nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1.
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• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie. Ocena nastąpi na 
podstawie złożonego oświadczenia z art. 22 ust. 1.

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 spełnieniu 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,  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 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków 
udziału  w  postępowaniu  na  potencjał  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w 
realizacji  części  zamówienia,  przedkłada  także  dokumenty dotyczące  tego podmiotu  w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• 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.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty nie wymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz ofertowy. 2. Kosztorys ofertowy
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III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

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

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) 
termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - w przypadku 
opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu budowy, - w przypadku braków lub wad 
dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np.: pozwolenia na budowę), o 
ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów wykonawcy, - 
opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, - 
zawieszenia robót przez Zamawiającego, - wyjątkowo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych, - wykopalisk lub innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót, 
za które nie odpowiada Wykonawca - zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny 
do dostosowania się wykonawcy do takiej zmiany, b) wynagrodzenie wykonawcy określone 
w umowie może ulec zmianom w następujących przypadkach: - zmiana stawki urzędowej 
podatku VAT, - rezygnacji z części robót, jeśli taka rezygnacja będzie niezbędna do 
prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość niewykonanych robót, c) inne zmiany: 
- w zakresie personelu wykonawcy lub zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego 
wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, - w 
zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: - powierzenie 
podwykonawcom innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana 
podwykonawcy na etapie realizacji robót, - o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, 
- w zakresie kolejności i terminów wykonywania robót wskazanych w harmonogramie, - w 
przypadku aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp techniczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów techniczno-budowlanych. d). warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek 
Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacji przedmiotu 
umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych parametrów technicznych i 
jakościowych robót, - forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.rymanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Rymanów ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 Rymanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 27.09.2010 godzina 09:00, miejsce: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 
Rymanów - Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

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
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