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

bip.sulikow.pl 

 

Sulików: Przebudowa drogi gminnej nr 109798D w Suli kowie ul. 

Zawidowska dz. nr 314 w km 0+000 - 0+350 [powód ź i intensywne 

opady deszczu czerwiec 2013]  

Numer ogłoszenia: 302334 - 2014; data zamieszczenia : 11.09.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sulików , ul. Dworcowa 5, 59-975 Sulików, woj. dolnośląskie, tel. 75 

7787613, faks 75 7756922. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.sulikow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa drogi gminnej nr 109798D w 

Sulikowie ul. Zawidowska dz. nr 314 w km 0+000 - 0+350 [powódź i intensywne opady deszczu czerwiec 

2013]. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przebudowa drogi gminnej nr 

109798D w Sulikowie ul. Zawidowska dz. nr 314 w km 0+000 - 0+350 [powódź i intensywne opady deszczu 

czerwiec 2013] W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy drogi 

gminnej w m.in.: - Przebudowę drogi gminnej o nawierzchni mineralno-bitumicznej, ograniczonej 

częściowo: poboczami tłuczniowymi, ściekami z kostki granitowej, prefabrykatów betonowych, a także 

opornikami betonowymi, zlokalizowanej na dz. nr 314 o długości 350,0mb wraz z wykonaniem zjazdów w 

miejscach wskazanych na rysunkach technicznych, - Wykonanie odcinków ścieków z kostki granitowej 

9x11cm i szerokości 50cm, - Wykonanie odcinków ścieków z prefabrykatów betonowych muldowych o 

szerokości 50cm, - Montaż wpustów ulicznych, odwodnień liniowych, oraz studni betonowych ø1200mm 

wpiętych w istniejące sieci kanalizacji deszczowej za pośrednictwem rurociągów z rur PVC o średnicy 

ø200, ø400, - Oczyszczenie i remont istniejącego wylotu betonowego kd400, Szczegółowy opis przedmiotu 

Page 1 of 6

2014-09-11http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=302334&rok=20...



zamówienia stanowią następujące załączniki: Załącznik nr 1 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i 

odbioru robót Załącznik nr 2 do SIWZ Dokumentacja Projektowa Załącznik nr 3 do SIWZ Przedmiar robót 

Uwaga: Ponieważ, w niektórych miejscach, granica pasa drogowego drogi objętej opracowaniem mogła 

zostać naruszona, Wykonawca zobowiązany jest przed rozpoczęciem realizacji zadania dokonać 

wznowienia granic pasa drogowego przez uprawnionego geodetę, dla umożliwienia uniknięcia kolizji z 

ustaleniami ewidencji gruntów. 1. Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest 

dostępna na stronie internetowej zamawiającego. W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do 

internetu, musi to zgłosić zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana 

(wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 2. Jeżeli dokumentacja projektowa lub 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i 

urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza 

składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, 

określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić 

wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu 

zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie 

wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych 

producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie 

poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się 

nazwami producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie 

przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych 

parametrach lub lepszych w zakresie: a) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj oraz liczba elementów 

składowych) z tolerancją ± 5%, b) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, 

dane, hydrauliczne, charakterystyki liniowe) - minimalnych określonych w specyfikacji technicznej, c) 

parametrów bezpieczeństwa użytkowania - minimalnych określonych odrębnymi przepisami. Wszystkie 

produkty zastosowane przez wykonawcę muszą posiadać niezbędne, wymagane przez prawo deklaracje 

zgodności i jakości z europejskimi normami dotyczącymi określonej grupy produktów. W takiej sytuacji 

Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. 

Będą one podlegały ocenie autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta 

będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji równoważników lub odrzuceniu 

oferty z powodu ich nierównoważności. 3. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania budowy, zapewnić 

na terenie budowy oraz ulicach przyległych do placu budowy, w granicach przekazanych przez 

Zamawiającego, należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na 

terenie obiektów i sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu i utrzymywać je w należytym stanie technicznym, a 

po zakończeniu budowy uporządkować teren i przywrócić go do stanu sprzed inwestycji. 4. Zaleca się, aby 
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Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu, gdzie będą prowadzone roboty, w celu zapoznania się z 

terenem przyszłej budowy, stanem istniejącym i warunkami prac objętych przedmiotem zamówienia oraz 

zdobył wszelkie informacje, które mogą okazać się niezbędne do prawidłowej wyceny wartości robót. 

Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanych z błędnym skalkulowaniem ceny lub 

pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy. Wizja lokalna 

przeprowadzona będzie na koszt Wykonawcy. 5. Wycena powinna uwzględniać wszystkie koszty i 

czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z prawem i najlepszą wiedzą 

techniczną. Szczegółowy zakres robót do wykonania został zawarty w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.22.00.00-5, 45.23.30.00-9, 

45.23.31.23-7, 45.23.32.26-9. 

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: 15.11.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 

5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu 

składania ofert. 

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 stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia, w szczególności o zamówienie mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną robotę 

budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. wykonanie prac 
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polegających na budowie, odbudowie, przebudowie, remoncie drogi o nawierzchni mineralno-

bitumicznej o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2 oraz załączenie dokumentu 

potwierdzającego, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakres 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie 

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: 

� 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;  

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;  

� 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.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 
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� 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;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

- formularz ofertowy - dowód wniesienia wadium - uproszczony kosztorys ofertowy - Listę podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, w przypadku przynależności 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 na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące 

okoliczności, które mogą powodować konieczność wprowadzenia zmian w treści zawartej umowy w 

stosunku do treści złożonej oferty: 1. Zamawiający przewiduje zmianę postanowień umowy w przypadku: 

1.1. ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 1.2. konieczności zmiany zakresu prac, wynikająca z 

wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane, 1.3. konieczności wykonania prac wynikających ze zleceń organów administracji 

architektoniczno-budowlanej, np. nadzoru budowlanego, wydanych stosownie do ich właściwości, 1.4. 

konieczności wykonania robót zamiennych, nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, 

których wprowadzenie będzie konieczne dla wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu 

użytkowego, 1.5. istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 1.6. zaistnienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany 

są korzystne dla Zamawiającego, 1.7. zmiany danych podmiotowych dotyczących Wykonawcy, lokalizacji 

siedziby Wykonawcy, 2. konieczności przedłużenia terminu umowy z powodu: a) działania Siły Wyższej, tj. 

wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych, b) z przyczyn 

zależnych od Zamawiającego, c) wystąpienia takich czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, 

które uniemożliwiają prawidłową realizację przedmiotu umowy. d) działań osób trzecich uniemożliwiających 
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wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron. e) z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej - aneks do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  http://bip.sulikow.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Gmina Sulików ul. 

Dworcowa 5 59-975 Sulików. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  26.09.2014 

godzina 09:50, miejsce: Gmina Sulików (Biuro Obsługi Klienta) ul. Dworcowa 5 59-975 Sulików. 

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:  Zadanie dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych. 

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: nie 
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