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

www.grupa.odrolnika.pl 

 

Rzuchowa: Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejs cowo ści 

Rzuchowa  

Numer ogłoszenia: 94721 - 2013; data zamieszczenia:  29.05.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Grupa Odrolnika , Rzuchowa 1, 33-114 Rzuchowa, woj. małopolskie, tel. 608 424 

660. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.grupa.odrolnika.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa Centrum Produktu Lokalnego w 

miejscowości Rzuchowa. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia 

jest: Budowa Centrum Produktu Lokalnego w miejscowości Rzuchowa. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie wykonawcy w zakresie realizacji robót 

budowlanych na dz. Nr 76/2, 18, 77/2, 97/4 w miejscowości Rzuchowa, Gmina Pleśna w zakresie 

obejmującym: Budynek usługowy: - Wykopy fundamentowe, obsypanie fundamentów, - Fundament, - 

Ściany fundamentowe, - Izolacje i drenaż, - Podłoże, - Ściany parteru i strop nad parterem, - Ściany 

poddasza i strop nad poddaszem, - Ściany strychu - Konstrukcja więźby dachowej - Pokrycie dachu Roboty 

wykończeniowe: - Stolarka zewnętrzna - Stolarka wewnętrzna - Izolacje cieplne - Tynki wewnętrzne 

okładziny z płyt gipsowych - Izolacje podposadzkowe, podkłady, posadzki i podłogi parter - Izolacje 

podposadzkowe, podkłady, posadzki, poddasze - Izolacje podposadzkowe, podłoga, strych - Licowanie 

ścian płytkami ceramicznymi - Malowanie - Elewacja - Taras Roboty zewnętrzne: - Wykonanie nawierzchni 

z kostki brukowej Wykonanie instalacji elektrycznej - Podziemy odcinek instalacji elektrycznej wewnętrznej 

zalicznikowej - Montaż rozdzielnicy i podłączenie okablowania - Instalacja wewnętrzna - Pomiary Przyłącz 
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kanalizacji i wody - Przyłącz kanalizacji - Przyłącz wody - Przebudowa wodociągu - Instalacja wod-kan 

Wykonanie instalacji sanitarnych i CO - Instalacja c.o. - Kotłownia - Instalacja gazowa - Instalacja 

kolektorów słonecznych Szczegółowy opis robót zawierają: projekty budowlane, przedmiary robót, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące integralną część SIWZ. Do wykonania robót 

należy użyć wyłącznie materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty, które będą wymagane przy 

odbiorze końcowym robót. Przy doborze materiałów należy kierować się wymaganiami sprecyzowanymi w 

dokumentacji projektowej, oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Do realizacji 

zamówienia Zamawiający dopuszcza użycie materiałów równoważnych, lecz o parametrach niegorszych. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest 

zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. UWAGA: W uzasadnionych ekonomicznie i technologicznie przypadkach, wyłącznie za 

zgodą Zamawiającego - na etapie realizacji zamówienia - w przypadku ukazania się na rynku materiałów 

nowocześniejszych, o lepszych właściwościach i parametrach, Zamawiający dopuszcza możliwość ich 

zastosowania w zamian za materiały zaproponowane w ofercie i w projekcie technicznym. Jednak zmiana 

ta nie może wpływać na zwiększenie ceny realizacji zamówienia, przyjętej przez Zamawiającego w wyniku 

rozstrzygnięcia przetargu. 3. Zamówienie należy wykonać z należytą starannością, zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, zasadami sztuki budowlanej, etyką 

zawodową oraz postanowieniami umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 10 do SIWZ. 

4. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zamówienia przyjmuje się jako ryczałtowe, a wysokość 

wynagrodzenia ustala się na podstawie złożonej przez niego oferty. Sposób obliczenia ceny oferty na 

podstawie zestawienia planowanych do wykonania prac opisano dalej. 5. Zapłata przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie określonym 

w umowie. 6. W okresie trwania umowy cena oferty jest stała. Zamawiający nie przewiduje możliwości 

waloryzacji ceny ofertowej. 7. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały również we wzorze umowy 

stanowiącym integralną część SIWZ. 8. Warunki szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia a) przy 

wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać wymagań zawartych w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót; b) prace budowlane należy realizować, z uwzględnieniem przepisów 

BHP i szczególnego zabezpieczenia robót; c) z uwagi na to, że roboty budowlane wykonywane będą w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi i zabudowań, należy zachować szczególną ostrożność w trakcie 

wykonywania prac, jak i przy organizacji placu budowy; Wykonawca musi zorganizować, zabezpieczyć i 

oznakować plac budowy w taki sposób, aby zapewnić ciągły dostęp do istniejącego budynku 

wielofunkcyjnego oraz budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na działce sąsiedniej; d) 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić tablice informacyjne i ostrzegawcze w miejscu prowadzenia robót, 

oraz właściwie zabezpieczyć i oznakować teren budowy; e) Wykonawca ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za szkody powstałe i wynikłe na terenie budowy, od daty protokolarnego przejęcia placu 

budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru końcowego robót) - szkody 
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związane z uszkodzeniem i zabrudzeniem pomieszczeń wewnętrznych i otoczenia obiektów.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.21.23.12-6, 45.23.60.00-0, 

45.31.00.00-3, 45.23.13.00-8, 45.33.30.00-0, 45.33.22.00-5, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.11.10-0, 

45.33.24.00-7, 45.40.00.00-1. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). 2. 

Wykonawca może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 

1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) 

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem 

terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank 

Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie Oddział Pleśna Nr 02 8589 0006 0100 0011 9311 0001 5. W 

przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin 

uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż 

pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu 

składania ofert w Biurze Stowarzyszenia Grupa ODROLNIKA ul. Targowa 9/1, 33-100 Tarnów (po 

uprzednim kontakcie telefonicznym na nr 608 42 46 60), a kserokopię dokumentu poświadczoną za 

zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób 

określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

III.2) ZALICZKI  

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  

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełnienia tego warunku. 
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III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co 

najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na budowie oraz wykonaniu robót 

wykończeniowych wraz z wykonaniem nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych o wartości co 

najmniej 450 000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie precyzuje sposobu oceny spełnienia tego warunku. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że dysponują osobami, które 

będą wykonywać zamówienie, w tym przynajmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do 

kierowania robotami budowlanymi posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno - budowlanej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającym uprawnienia budowlane w specjalności 

instalacji sanitarnych wewnętrznych i zewnętrznych, która będzie kierowała robotami i ma co 

najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalnościach; 

warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę 

posiadającą wymienione uprawnienia, z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w kierowaniu 

robotami budowlanymi w ww. specjalnościach. Kadra kierownicza powinna posiadać aktualny 

wpis do właściwej izby samorządu zawodowego (Dz. U. nr 5/2001, poz. 42). 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

kwotę, co najmniej 500 000,00 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

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 nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

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

Co najmniej dwie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na budowie oraz wykonaniu robót 

wykończeniowych wraz z wykonaniem nowych instalacji elektrycznych, sanitarnych o wartości co 

najmniej 450 000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych.;  

� 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;  

� 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: 

� 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;  

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania 
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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;  

� 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej 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;  

� 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;  
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a. gdy 

konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b. konieczności 

zmiany terminu realizacji w związku z: - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych 

warunków klimatycznych, - wystąpieniem nieprzewidywalnych warunków geologicznych lub 

archeologicznych, - działaniem siły wyższej, - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy, - wstrzymaniem prac budowlanych przez 

właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem 

przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, - innymi okolicznościami 

niepowstałymi z winy Wykonawcy, - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, - koniecznością 

przyśpieszenia ukończenia przedmiotu umowy, - rezygnacją z części robót, - zmianą ilości robót, usług lub 

dostaw, ale tylko mieszczących się w opisie przedmiotu zamówienia, - zmianą w kolejności i terminów 

wykonywania robót, - aktualizacją rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, - poprawą jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego 

elementu robót budowlanych lub zmianą technologii, - zmianą producenta urządzeń i materiałów 

wchodzących w skąd przedmiotu umowy, - zmiana wymiaru, położenia, wysokości robót składających się 

na przedmiot umowy, - obniżeniem kosztu wykonania robót. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.grupa.odrolnika.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Biuro Stowarzyszenia 
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Grupa ODROLNIKA ul. Targowa 9/1, 33-100 Tarnów, w godzinach urzędowania Zamawiającego po 

uprzednim kontakcie telefonicznym na nr 608 42 46 60. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  14.06.2013 

godzina 17:00, miejsce: Biuro Stowarzyszenia Grupa ODROLNIKA ul. Targowa 9/1, 33-100 Tarnów. 

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 przez Europejski Fundusz Rolny w ramach programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich PROW na lata 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 
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