
Gołdap: budowa parku rekreacyjno-kulturowego w Grab owie  

Numer ogłoszenia: 149305 - 2011; data zamieszczenia : 26.05.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Dom Kultury , ul. Krótka 2, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 087 

6150803, faks 087 6153493. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.kultura.mazury.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Samorządowa instytucja kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  budowa parku rekreacyjno-kulturowego w 

Grabowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1) przedmiot zamówienia 

obejmuje w szczególności: a) wykonanie chodników wewnętrznych w nawiązaniu do projektowanego 

układu parku o nawierzchni utwardzonej z kostki granitowej, b) roboty w zakresie obiektów małej 

architektury: - pergole nr 1 i nr 2, - ogród skalny, - labirynt, - pawilony nr 1, nr 2 i nr 3, - drewniany podest, - 

drewniane tarasy, c) wykonanie sceny z widownią, d) wykonanie placu zabaw, e) odnowienie elewacji 

budynku Ochotniczej StraŜy PoŜarnej, f) prace elektroinstalacyjne, g) prace związane z kształtowaniem 

terenów zielonych, 2) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej - 

załącznikach nr 7.1 - 7.27 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót - załączniku nr 8 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przedmiar 

robót - załącznik nr 9 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi jedynie materiał poglądowy i 

nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych, 3) 

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót lub przedmiar robót mogą 

wskazywać dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie; zamawiający 

dopuszcza oferowanie materiałów równowaŜnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarze robót pod warunkiem, Ŝe zagwarantują 

one realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę, zapewnią uzyskanie 

parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 



technicznej wykonania i odbioru robót oraz będą zgodne pod względem: a) charakteru uŜytkowego 

(toŜsamość funkcji), b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne), c) 

parametrów bezpieczeństwa uŜytkowania, d) w przypadku, gdy zastosowanie materiałów lub urządzeń 

równowaŜnych wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie 

wykonawca, przy czym realizacja przedmiotu zamówienia musi nastąpić w terminie przewidzianym 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 

ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 

podstawowego, wykonawcy robót budowlanych, zamówień uzupełniających w trybie z wolnej ręki, 

stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu 

tego samego rodzaju zamówień. Chodzi tu o udzielenie nowych zamówień w zakresie budowy parku 

rekreacyjno-kulturowego związanych z wydatkowaniem pozostałych środków finansowych będących w 

dyspozycji zamawiającego 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.32.50-6, 45.22.32.00-8, 45.11.10.00-8. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.05.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium 

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.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek dotyczący 

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali: a) co 

najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niŜ 1.000.000,00 złotych brutto, oraz 

b) co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niŜ 100.000,00 złotych brutto 



obejmującą budowę (przebudowę, nadbudowę, remont, modernizację) obiektu o konstrukcji 

drewnianej, którego kubatura była nie mniejsza niŜ 500 m3 

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 Ŝy 

przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone  

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

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

� aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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 

JeŜeli 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, 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

a) wypełniony formularz oferty - załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) 

kosztorys ofertowy - sporządzony metodą uproszczoną w oparciu o dokumentację projektową, specyfikację 



techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiar robót, wizję lokalną w terenie, a takŜe wszelkie inne 

czynniki mające wpływ na prawidłowe wykonanie zamówienia; przedmiar robót - załącznik nr 9 do 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi jedynie dokument pomocniczy do przygotowania 

kosztorysu ofertowego, c) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, podpisane przez wszystkich 

wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do pełnomocnictwa naleŜy dołączyć 

dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu danego wykonawcy, d) formularz oferty i załączniki do oferty muszą być 

podpisane przez osobę/osoby upowaŜnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy, 

upowaŜnienie powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika z dokumentów do niej załączonych. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo 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: najniŜsza 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  

Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty 

Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) wystąpienia robót dodatkowych, o których mowa w § 5 ust. 

10 umowy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, 

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 2) wystąpienia robót zamiennych - skutkujące uprawnieniem 

Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, wysokości wynagrodzenia, zakresu przedmiotu 

umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 3) zmiany przepisów mających wpływ na 

wynagrodzenie Wykonawcy - skutkujące uprawnieniem Stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia, 4) 

rezygnacji z części robót budowlanych - skutkujące moŜliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu 

umowy, wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-

finansowego robót, 5) konieczności zmiany technologii robót w stosunku do technologii przewidzianej w 

dokumentacji projektowej - skutkujące moŜliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, 

wysokości wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego 



robót, 6) wystąpienia okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

noszącego znamiona siły wyŜszej - uprawniające Strony do zmiany umowy w zakresie wymaganym do jej 

prawidłowej realizacji, 7) zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót przed 

umownym terminem ich wykonania - skutkujące moŜliwością skrócenia przez Strony terminu wykonania 

przedmiotu umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robót, 8) zmiany materiałów 

gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją pozwolenia na budowę oraz 

zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od załoŜonych w dokumentacji 

projektowej - uprawniające Strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy, 9) zmiany przedstawiciela 

Zamawiającego, przedstawiciela Inwestora Zastępczego, kierownika budowy, wynikającej z okoliczności 

których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - skutkujące moŜliwością zmiany przez 

Strony postanowień umowy w tym zakresie, 10) wystąpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy 

okoliczności uzasadniających dokonanie uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umownych korzystnych 

dla Zamawiającego; w powyŜszej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.kultura.mazury.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  19-500 Gołdap, ul. 

Krótka 2. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  10.06.2011 

godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: 19-500 Gołdap, ul. Krótka 2, w sekretariacie. 

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:  1) przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Nr LT-PL/113 Sintautai - 

Gołdap 2 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program 

Współpracy Transgranicznej Litwa - Polska 2007-2013, 2) jeŜeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia 

warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach 

potwierdzających naleŜyte wykonanie wskazanych robót wartości wyraŜone w innej walucie niŜ PLN, 

zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w 

stosunku do PLN publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.. 

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

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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: nie 


