
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Czernikowo: Poprawa jakości życia oraz stymulowanie aktywności społecznej 

mieszkańców wsi poprzez przebudowę i budowę świetlic w miejscowościach 

Osówka, Witowąż i Steklin

Numer ogłoszenia: 123607 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernikowo , ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 

54 287 50 01, faks 54 287 50 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Poprawa jakości życia oraz stymulowanie aktywności 

społecznej mieszkańców wsi poprzez przebudowę i budowę świetlic w miejscowościach Osówka, Witowąż i Steklin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty 

remontowo - budowlane obejmujące przystosowanie istniejących remiz Ochotniczej Straży Pożarnej w 

miejscowościach Osówka i Witowąż na świetlice wiejskie oraz budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin. 2. 

Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych - 3 części: - Część nr 1 - Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na świetlicę wiejską - Część nr 2 - Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską - Część nr 3 - Budowa świetlicy wiejskiej w 

miejscowości Steklin. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na wybrane części. 4. 

Prace polegające na usuwaniu eternitowego pokrycia dachowego powinny być wykonane przez Wykonawcę, który 

spełnia szczegółowe przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 02 

kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649 z późn. zm.). 5. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, 

zabezpieczenie terenu budowy, wykonanie niezbędnych badań i prób, uporządkowanie terenu po zakończeniu robót 

oraz wykonanie innych robót wymaganych technologią. 6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć 

dokumenty odbiorowe (2 kpl.), niezbędne do przekazania obiektu do użytkowania w tym: kosztorys powykonawczy, 

świadectwo charakterystyki energetycznej budynku i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci 

uzbrojenia terenu. 7. Wymagany termin gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi: - konstrukcja - 5 lat - pozostałe 

roboty budowlane - 3 lata. Gwarancja obejmuje wszelkie wbudowane urządzenia i materiały oraz wykonane prace 

budowlane przez cały okres bez żadnych wyjątków. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego 
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realizacji zawiera: - dokumentacja projektowa, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - projekt umowy, - 

przedmiar robót - dokument pomocniczy.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.24.00-5, 

45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.43.11.00-0, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 

45.44.30.00-4, 45.23.32.53-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 45.33.12.10-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w 

wysokości: - Część nr 1 -Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na 

świetlicę wiejską - 15 000,00 zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100). - Część nr 2 -Przebudowa i zmiana 

sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na świetlicę wiejską - 15 000,00 zł (słownie złotych: 

piętnaście tysięcy 00/100). - Część nr 3 - Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin - 20 000,00 zł (słownie 

złotych: dwadzieścia tysięcy 00/100)

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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w 

trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 700 tys. PLN brutto 

(każde), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego i zakresie robót 

obejmującym wykonanie m. in.: pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, c.o. oraz kotłowni. 

Uwaga: - przez wykonanie (zrealizowanie i zakończenie) należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór końcowy 
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robót, - wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na 

dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub innego dokumentu potwierdzającego odbiór 

końcowy robót. Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 

nimi stosunków. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie weryfikacji wykazu sporządzonego 

zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ oraz załączonych dowodów dotyczących najważniejszych robót.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany 

jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy w 

trybie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, iż będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi w tym, co najmniej: - 

1 osobą - kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń. Uwaga: przez uprawnienia budowlane rozumie się 

uprawnienia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z 

późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz 

innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Wykonawca 

może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie 

weryfikacji wykazu sporządzonego zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość minimum 500 tys. PLN na jedno i wszystkie 

zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Wykonawca musi wykazać, że posiada środki finansowe lub zdolność 

kredytową lub łącznie środki finansowe i zdolność kredytową w wysokości minimum 500 tys. PLN. Uwaga: 

wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP na dzień 

wystawienia polisy lub zaświadczenia. Wykonawca zobowiązany jest podać kurs przeliczeniowy. 

Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Zamawiający dokona oceny na podstawie załączonych 

dokumentów.
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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;

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub 

złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych 

nienależycie

Wykonawca musi udowodnić, iż wykonał (zrealizował i zakończył) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 700 tys. PLN brutto 

(każde), polegające na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu kubaturowego i zakresie robót 

obejmującym wykonanie m. in.: pokrycia dachowego, instalacji elektrycznej, sanitarnej, c.o. oraz kotłowni.;

• 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;

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

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• 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;

• 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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, 

zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
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przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia;

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

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

• inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wykonawca może złożyć inny dokument tylko jeśli z uzasadnionej przyczyny nie może przedstawić 

dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego. 

Dokumentem takim może być: - dokument wystawiony przez bank spółki - matki dla spółki - córki określający, 

że spółka - córka posiada płynność finansową i zdolność kredytową oraz możliwość zaciągania w banku spółki 

- matki zobowiązań w określonej wysokości w ramach rachunku bankowego prowadzonego przez bank dla 

spółki - matki, a także że spółka - córka ma prawo do korzystania ze środków finansowych w określonej 

wysokości, zgromadzonych na tym rachunku. - pełnomocnictwo złożone przez podmiot trzeci w banku, w 

którym ma rachunek do dysponowania przez wykonawcę środkami finansowymi zgromadzonymi na rachunku 

w tym banku w określonej wysokości.;

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;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, 

wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby 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;

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania 

osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo przez Pełnomocnika reprezentującego 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Formularz OFERTA zgodny z treścią 

zamieszczonego wzoru - Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji, poręczenia lub 

kopia przelewu potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba 
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reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego 

reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

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

Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający przewiduje, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego może 

zostać zmieniona w stosunku do treści złożonej oferty w sposób istotny w okolicznościach wskazanych w Projekcie 

Umowy stanowiącym Załącznik Nr 2 do SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.czernikowo.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Czernikowie ul. 

Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój nr 26.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2014 godzina 

10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernikowie ul. Słowackiego 12, 87-640 Czernikowo pokój nr 20 (Kasa Urzędu).

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: Realizacja projektów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 313, 322, 

323 - Odnowa i rozwój wsi - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Osówka na 

świetlicę wiejską.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Osówka 

na świetlicę wiejską o następujących parametrach: - powierzchnia zabudowy - 373,1 m2 - powierzchnia 

użytkowa - 292,22 m2 - kubatura - ok. 1 684,3 m3 - wysokość w kalenicy 5,65 m. Planowana inwestycja zgodnie 

z dokumentacją projektową obejmuje m. in. następujący zakres robót rozbiórkowych i budowlano - 

montażowych: rozbiórka pokrycia z eternitu falistego z drewnianymi łatami, rozbiórka istniejących podłóg 
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drewnianych i posadzek, likwidacja pieców grzewczych, wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy 

termozgrzewalnej i dachówki bitumicznej na płytach OSB oraz nowej podsufitki z ekranem ognioochronnym, 

paroizolacją i ociepleniem w części obiektu z drewnianą konstrukcją dachową, wykonanie konserwacji 

elementów drewnianych i zabezpieczenia środkami ognioochronnymi konstrukcji dachowej, wykonanie nowego 

pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i dachówki bitumicznej z ociepleniem i paroizolacją oraz 

wykonanie nowych podsufitek w sanitariatach i w pomieszczeniach części dobudowanej z dachem żelbetowym, 

przebudowa sanitariatów, budowa nowych pomieszczeń funkcjonalnych, budowa nowej kotłowni na paliwo stałe 

(ekogroszek) z nowym trzonem kominowym i wentylacyjnym, wykonanie ocieplenia wszystkich ścian 

zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek z pełną izolacją termiczną i wilgotnościową we wszystkich 

pomieszczeniach, izolacja pionowa ścian fundamentowych, wykonanie izolacji wilgotnościowej wszystkich 

istniejących ścian, montaż nowoczesnego systemu centralnej instalacji nagrzewania i wentylacji całego obiektu, 

montaż wentylatorów na dachu, malowanie wewnętrzne ścian i sufitów, montaż nowej stolarki okiennej i 

drzwiowej, kompleksowa wymiana instalacji wodociągowej i sanitarnej, wykonanie instalacji c.o., kompleksowa 

wymiana instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, dostarczenie i 

montaż zbiorników bezodpływowych, wykonanie przyłącza wodociągowego, opaska z kostki brukowej, dostawa 

wyposażenia: stoły świetlicowe drewniane 1600x800 mm z blatem gr. min. 25 mm na stelażu metalowym - 10 

szt., krzesła świetlicowe tapicerowane na stelażu metalowym - 50 szt. Budowa kanalizacji deszczowej z 

separatorem i szczelnym zbiornikiem, miejscami parkingowymi oraz elementami urządzenia terenu nie stanowi 

przedmiotu zamówienia - II etap realizacji inwestycji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 

45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.43.11.00-0, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 45.44.30.00-4, 45.23.32.53-7, 

45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku OSP w miejscowości Witowąż na 

świetlicę wiejską.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości 

Witowąż na świetlicę wiejską o następujących parametrach: - powierzchnia zabudowy - 286,3 m2 - powierzchnia 

użytkowa - 235,02 m2 - kubatura - ok. 1 331,82 m3 - wysokość w kalenicy 6,58 m. Planowana inwestycja 

zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje m. in. następujący zakres robót rozbiórkowych i budowlano - 

montażowych: rozbiórka stropu w pomieszczeniach przy wejściu na salę, rozbiórka ściany między korytarzem i 

szatnią, rozbiórka estrady, rozbiórka istniejących podłóg drewnianych i posadzek, likwidacja pieców grzewczych, 

wykonanie nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej i dachówki bitumicznej na płytach OSB i nowej 

podsufitki z ekranem ognioochronnym, paroizolacją i ociepleniem wełną mineralną, wykonanie nowego stropu w 

projektowanej szatni, wykonanie nowej podsufitki w sali zajęć warsztatowych, wykonanie nowej podsufitki w 

części budowanej z sanitariatami, wykonanie konserwacji elementów drewnianych i zabezpieczenia konstrukcji 

dachowej środkami ognioochronnymi, wykonanie wiatrołapu przy wejściu tylnym (od strony północnej), 

przebudowa sanitariatów, przebudowa garażu na kotłownię na paliwo stałe (ekogroszek) z kominem i 

magazynem opału, wykonanie ocieplenia wszystkich ścian zewnętrznych, wykonanie nowych posadzek z pełną 

izolacją termiczną i wilgotnościową we wszystkich pomieszczeniach, izolacja pionowa ścian fundamentowych, 
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montaż nowoczesnego systemu centralnej instalacji nagrzewania i wentylacji całego obiektu, montaż 

wentylatorów na dachu, malowanie wewnętrzne ścian i sufitów, montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej, 

kompleksowa wymiana instalacji wodociągowej i sanitarnej, wykonanie instalacji c.o., kompleksowa wymiana 

instalacji elektrycznej i odgromowej, wykonanie kanalizacji sanitarnej zewnętrznej, dostarczenie i montaż 

zbiorników bezodpływowych, wykonanie przyłącza wodociągowego, opaska z kostki brukowej, dostawa 

wyposażenia: stoły świetlicowe drewniane 1600x800 mm z blatem gr. min. 25 mm na stelażu metalowym - 10 

szt., krzesła świetlicowe tapicerowane na stelażu metalowym - 50 szt. Budowa kanalizacji deszczowej z 

separatorem i szczelnym zbiornikiem, miejscami parkingowymi oraz elementami urządzenia terenu nie stanowi 

przedmiotu zamówienia - II etap realizacji inwestycji.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.24.00-5, 

45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.41.10.00-4, 45.43.11.00-0, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 

45.44.30.00-4, 45.23.32.53-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 

robót budowlanych, polegających na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Steklin o 

następujących parametrach: - powierzchnia zabudowy - 258,0 m2 - powierzchnia użytkowa - 188,0 m2 - 

kubatura - ok. 1 020,0 m3 Planowana inwestycja zgodnie z dokumentacją projektową obejmuje m. in. 

następujący zakres robót rozbiórkowych i budowlano - montażowych: rozbiórka istniejącego budynku 

jednokondygnacyjnego z poddaszem nieużytkowym, niepodpiwniczonego o dachu dwuspadowym, pokrytym 

płytami falistymi azbestowo-cementowymi, roboty budowlane - roboty ziemne, fundamenty, podkłady pod 

posadzki, ściany murowane, elementy żelbetowe, dach - konstrukcja i pokrycie, stolarka okienna, stolarka 

drzwiowa, tynki i okładziny, malowanie, posadzki, roboty dociepleniowe, elementy zewnętrzne, opaska z kostki 

brukowej, schody, chodnik, droga dojazdowa, parking, instalacje sanitarne wewnętrzne - instalacja 

wodociągowa, instalacja kanalizacyjna, instalacja c.o., wentylacja, kotłownia na paliwo stałe (ekogroszek), 

instalacje sanitarne zewnętrzne - kanalizacja sanitarna, przyłącze wody, instalacje elektryczne - tablica TG, 

instalacja elektryczna, instalacja odgromowa, dostawa wyposażenia: stoły świetlicowe drewniane 1600x800 mm 

z blatem gr. min. 25 mm na stelażu metalowym - 10 szt., krzesła świetlicowe tapicerowane na stelażu 

metalowym - 50 szt.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.26.23.00-4, 45.26.24.00-5, 

45.26.25.00-6, 45.42.20.00-1, 45.26.12.10-9, 45.41.00.00-4, 45.43.11.00-0, 45.42.10.00-4, 45.44.21.00-8, 

45.44.30.00-4, 45.23.32.53-7, 45.31.00.00-3, 45.33.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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