
Czernice Borowe: Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole 
Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II-Bieżnia 

wokół boiska trawiastego, elementy widowni.
Numer ogłoszenia: 134395 - 2007; data zamieszczenia: 03.08.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, woj. 
mazowieckie, tel. 0-23 674-62-15, 674-60-90, fax 0-23 674-62-15.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.czerniceborowe.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa zespołu boisk sportowych przy 
Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Czernicach Borowych. Etap II-Bieżnia wokół boiska trawiastego, 
elementy widowni..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Mechaniczne 
profilowanie i zagęszczanie podloża 2. wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych 3. nawierzchnia 
z mączki gliniasto - ceglanej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.10.2007.

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

• Informacja na temat wadium: Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości 1 
000,00 zł. Wadium można wnieść zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Nr 27 8220 0004 
0100 0224 2001 0003 Banku Spółdzielczy w Grudusku O/Czernice Borowe przed upływem 
terminu składania ofert..



III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 1.spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, 2.wykażą się odpowiednim 
doświadczeniem, tj.: w ostatnich 5 latach, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, zrealizowali co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające wielkością inwestycji 
będącej przedmiotem przetargu, 3. wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, tj.: posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej; instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych oraz 
przedłożą zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego; 4. wykażą 
się odpowiednim potencjałem ekonomicznym umożliwiającym wykonanie zadania, 5.są 
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej . 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.oświadczenie, że oferent 
spełnia wymagania art. 22 ustawy Pzp; 2.aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie 
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; 3. uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalnościach: konstrukcyjno - budowlanej; instalacyjnej w zakresie 
instalacji sanitarnych oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej izby samorządu 
zawodowego; 4.aktualny odpis z KRK; 5.dowód wniesienia wadium; 6.zaświadczenie z ZUS o 
braku zaległości; 7.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości; 8.wykaz wykonanych 
robót budowlanych z ostatnich pięciu lat, w tym 2 zamówienia o charakterze i złożoności nie 
mniejszej niż powierzany do wykonania przedmiot zamówienia oraz referencje potwierdzające, że 
w/w roboty budowlane zostały wykonane z należytą starannością;

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.czerniceborowe.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe pok. nr 7.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
28.08.2007 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernicach Borowych ul. Dolna 2, 06-415 
Czernice Borowe pok. nr 7.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


