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Cegłów: Budowa budynku garaŜowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
Numer ogłoszenia: 427130 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cegłów , ul. Kościuszki 4, 05-319 Cegłów, woj. 
mazowieckie, tel. 025 579 59 48, 025 759 59 39, faks 025 759 59 38. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ceglow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku garaŜowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia jest budowa na działkach 1388/2, 1387/2, 1386/2, 1389/2, 1390/2, 1391/2, 
1392/2, 1393/2, 1394/4, 1394/7 w miejscowości Cegłów, budynku garaŜowego wraz z 
infrastrukturą towarzyszącą. 2. Zakres prac do wykonania 1) budynek garaŜowy na 
samochody oczyszczalni ścieków, jednokondygnacyjny o trzech stanowiskach postojowych, o 
pow. zabudowy 265,59 m2, pow. uŜytkowa 262,02m2, pow. całkowita: 265,59m2, kubatura 1 
285,73m3. 2) wykonanie zasilania rozdzielni garaŜu z rozdzielni głównej w budynku 
oczyszczalni ścieków kablem ziemnym, wykonanie instalacji elektrycznych w budynku 
garaŜu oraz instalacji monitoringu zewnętrznego z połączeniem z istniejącym w budynku 
oczyszczalni ścieków rejestratorem, wykonanie wentylacji mechanicznej. 3) demontaŜ 
istniejącego od zachodniej strony oczyszczalni ścieków, ogrodzenia systemowego 
panelowego o dł ok. 49mb. Wykonanie ogrodzenia na długości ok. 92,0m z paneli o 
wysokości 156cm na podmurówce betonowej. Rozmiar panela 156cm x 258cm. Kolor zielony 
RAL6005. Grubość drutu 4mm. Do wykonania ogrodzenia naleŜy wykorzystać panele z 
demontaŜu. 4) utwardzenie terenu przed garaŜem z kostki brukowej na pow. 156,00m2. 
Konstrukcja nawierzchni: betonowa kostka brukowa (przemysłowa) gr. 8,0cm, podsypka 
cementowo-pisakowa gr. 5,0cm, podbudowa z kruszywa łamanego (warstwa górna) o gr. po 
zagęszczeniu 15 cm, podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. po zagęszczeniu 10 cm. 3. 
Dokumentacja projektowa moŜe wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki 
towarowe lub pochodzenie. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy P.z.p. dopuszcza 
składanie ofert równowaŜnych, a wszelkie towary określone w dokumentacji, pochodzące od 
konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy uŜytkowe, 



jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego. 
Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego 
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równowaŜne 
o parametrach jakościowych i cechach uŜytkowych co najmniej na poziomie parametrów 
wskazanego produktu, uznając tym samym kaŜdy produkt o wskazanych parametrach lub 
lepszych. Posługiwanie się nazwami producentów / produktów ma wyłącznie charakter 
przykładowy. Wykonawca, który zastosował produkt równowaŜny, ma obowiązek wskazać w 
swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione, i określić, jakie materiały i 
urządzenia w ich miejsce proponuje, podając ich parametry techniczne. 4. Zgodnie z art. 30 
ust. 4 ustawy P.z.p. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań 
równowaŜnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w 
ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równowaŜnych opisywanych w SIWZ, jest 
obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.26.00-1, 45.11.12.00-0, 45.21.61.11-8, 
45.33.10.00-6, 45.23.32.53-7, 45.31.10.00-0, 45.23.32.26-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.06.2014. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 6500,00zł (słównie złotych: sześć tysięcy pięćset) 

III.2) ZALICZKI  

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

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie 
wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni 
udokumentować zrealizowanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 



w tym okresie dwóch robót budowlanych polegających na wykonaniu budynku 
o konstrukcji stalowej o kubaturze min. 1200m3. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o na podstawie złóŜonego oświadczenia 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Za spełnienie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia Zamawiający uzna dysponowanie osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie i 
kwalifikacje odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, tj.: 
przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi o specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie 
kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu 
robotami budowlanymi w ww. specjalności. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe 
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej 
niŜ 250 000,00zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, oraz Ŝe jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (posiada opłaconą polisę) w 
zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co 
najmniej 250 000 złotych (słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 
załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 
o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe 
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 niŜ 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, Ŝe inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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, 
Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca 
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

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

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 
tym, Ŝe nie naleŜy 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: najniŜsza cena. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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



Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 Cegłów. pok. nr. 5. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  12.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cegłów ul. Kościuszki 4 05-319 
Cegłów. pok. nr. 1. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 

 


