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ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PAŃSTWOWY 

INSTYTUT BADAWCZY ODRZECHOWA SP. Z O.O. 
 

o g ł a s z a :                

przetarg 
 n i e o  g  r  a  n  i  c  z  o  n  y 

na: 

 

„Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby 

szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. 

Zarszyn” 

 w ramach projektu 

„POLSKO – SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - 
Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia: 449262 - 

2013; data zamieszczenia: 5.11.2013 r..  

 

Zamówienie o wartości poniżej 5 000 000 euro. 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

 

Zamawiający: 

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o., Odrzechowa ul. 
Rymanowska 67, 38530 Zarszyn, woj. podkarpackie,  

tel.: 13 467 11 72, faks: 13 467 15 15. 

 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.odrzechowa.izoo.kraków.pl  

 

1. Przedmiot zamówienia: 

 

„Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptacja stajni na potrzeby 

szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. 

Zarszyn” 

  

1.1 Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

 

1.2.Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

„Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji w Odrzechowej” 

w tym: 

- Roboty ziemne 

- Fundamenty i ściany fundamentowe  

- Posadzka 

 Konstrukcja stalowa ocynkowana 

 Pokrycie dachu i obudowa ścian 
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- WC dla niepełnosprawnych i inst elekt 

 „Remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników 

szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa„ 

               w tym: 

      - Dach 

      - Roboty murowe 

      - Remont tynków zewnętrzne i wymiana stolarki 

      - Tynki wewnętrzne 

       - Remont posadzki 

       - Boksy  

       - Instalacja wod- kan i elekt i wygrodzenia 

       - Remont pomieszczeń bazy noclegowej  

 
1.3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią: 

  Dokumentacja projektowa z opisem  

  Przedmiary i wyliczenia robót 

  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

  Szczegółowe  warunki umowy . 

2. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1              

pkt. 5 Ustawy Pzp, jeżeli zajdzie potrzeba wykonania robót nieobjętych zamówieniem 

podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania. 

 

3. Zamawiający  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1              

pkt. 6 Ustawy Pzp.. 

 

4.  Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
 

 45000000-7  Roboty budowlane        

    

 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

  
 45453300-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
   

Uwaga:  

Jeżeli w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót opisano przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków 

towarowych, patentów lub pochodzenia to ma to na celu jedynie określenie cech technicznych czy właściwości 

określonych tam materiałów jakie należy zastosować dla wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza 

zastosowanie w takich przypadkach materiałów równoważnych na podstawie art. 29 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm.).  

  
 

5.   Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

6. Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych. 

 

7. Termin wykonania zamówienia:      do  30.09.2014 r.          

w tym:  

„Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji w Odrzechowej” do 30.07.2014 
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„Remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i 

kursów w miejscowości Odrzechowa„ do 30.09.2014 

 

 

8.  Wadium:  - występuje 

 

9. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 

10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych  warunków: 

  

10.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące: 

 

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

posiadania wiedzy i doświadczenia; 

 Za spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia określonego w pkt. 6.1.1.1. Instrukcji          

dla wykonawców Zamawiający uzna udokumentowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:                           

  – wykonanie min. dwóch podobnych zadań z podaniem ich wartości oraz daty i 

miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 

wykonane należycie                       – wartość wykonanego  jednego zamówienia – nie mniejsza  niż 

500 000,00 zł. 

   

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia;  

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 

Za spełnienie w/w warunku określonego Zamawiający uzna: 

 

udokumentowanie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym,  

udokumentowanie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min.:  

Stanowisko – Kierownik budowy, całkowite doświadczenie min. 10 lat w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej.  

Uwaga!          Ilość lat doświadczeń należy liczyć od daty wystawienia uprawnień.  
 

sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

 

Za spełnienie w/w warunku Zamawiający uzna: 

1) posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej 
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niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

 

10.2. 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. 

 

10.2.1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 

ust. 1 ustawy p.z.p., oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 

 

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 jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót określających czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujący czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone; 

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania 

tymi zasobami; 

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 dla 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; 

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. 

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;  

 

 

10.2.2.  Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy p.z.p., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

ustawy p.z.p., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od 

wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 

10.4.3.. 

 

10.2.2.1. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 

ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji  banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość 

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej 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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10.2.3.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy p.z.p., 

należy przedłożyć: 

 

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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; 

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 ubezpieczenie 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  

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. 

 

10.2.3.1.   Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,  osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy p.z.p., mają miejsce 

zamieszkania  poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 

zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 

dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy p.z.p., 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo  składania ofert, z tym że 

w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się  takich zaświadczeń - 

zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym 

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

miejsca zamieszkania tych osób. 

 

10.2.4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  

RzeczypospolitejPolskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10.4.3.  przedkłada: 

 

10.4.4.1. pkt. 10.4.3. poz. 2-4 i 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
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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; 

 

10.4.4.2.   pkt. 10.4.3. poz. 5 - składa 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 ustawy p.z.p.. 

 

10.5.  Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców,    u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:     

 nie. 

    

11.  Kryteria oceny ofert:    - najniższa cena. 

 

12. Nie przewiduje się przeprowadzenia aukcji elektronicznej.     

  

13. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

14.   Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

15.  Zmiana umowy: 

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:    - tak 
 

16.   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  http://odrzechowa.izoo.krakow.pl. 

 

17.  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Zakładzie 

Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa ul. Rymanowska 

67, 38-530 Zarszyn – Sekretariat Zakładu – w godz. 7
00

 - 15
00

 -  po uprzednim zamówieniu za 

zaliczeniem pocztowym (na koszt Wykonawcy). 

 

- tel. kontaktowy:   (13) 467-11-72  

 - tel. komórkowy:  (+48) 601 515 108 

   

18.   Ofertę do udziału w przetargu należy złożyć w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu 

Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn – 

Sekretariat Zakładu - najpóźniej do godz. 14
00

,  dnia  21-11-2013 r. 

 

19.  Termin związania z ofertą wynosi 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

 

Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 21-11-2013 r. o godz. 14
15

  w sekretariacie zakładu 
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21.  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:  - tak.  

 
Odrzechowa, 5.11. 2013 r.                                              Prezes Zarządu 

                           dr Władysław Brejta  

 


