
Białoł ęka: Remont drogi gminnej do wału przeciwpowodzioweg o 

w m. Kotowice o dł. 0,510 km  

Numer ogłoszenia: 268928 - 2011; data zamieszczenia : 01.09.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pęcław , Pęcław 28, 67-221 Białołęka, woj. dolnośląskie, tel. 076 

8317135, faks 076 8317033. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.peclaw.eu 

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:  Remont drogi gminnej do wału 

przeciwpowodziowego w m. Kotowice o dł. 0,510 km. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  - Wykonanie koryta 

mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat I-VI, głębok. koryta 41 cm. 

Formowanie poboczy ziemią z koryta. Wywiezienie nadmiaru ziemi w miejsce składowania. - 544 

m² - Wykonanie w-wy odsączającej z piasku, gr. w-wy 10 cm. - 544 m² - Wykonanie podbudowy z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0/63 warstwa dolna grubość 

warstwy 15cm. - 544 m² - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 warstwa górna. Grubość warstwy 8cm. - 544 m² - Wyrównanie 

podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie. Mieszanka tłuczniowa o uziarnieniu 0/31,5 

mm. (nawierzchnia brukowo-kostkowa) - 150 m³ - Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-

bitumicznymi beton asfaltowy 0/16 - 75 t - Regulacja pionowa kratek ściekowych do poziomu 

projektowanej nawierzchni - 1 szt. - Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 

0/20 warstwa wiążąca, wzmacniająca gr. w-wy 6 cm - 2567 m² - Wykonanie nawierzchni z betonu 

asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8 warstwa ścieralna, gr. w-wy 4 cm - 2400 m² - Uzupełnienie , 



zagęszczenie i profilowanie poboczy gruntem rodzimym. Ziemia na uzupełnienie poboczy 

Wykonawcy. Grubość warstwy ziemi do uzupełnienia od 10-15cm. - 1050 m². 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.20-6. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000 zł (słownie: 

osiem tysięcy zł) Wykonawca powinien wnieść wadium najpóźniej do dnia 16 .09. 2011 roku do 

godz.11.00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, 

poręczeniach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych. Wadium wnoszone w pieniądzu 

wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Głogowie 

na konto 57864600080000002594020004. Wadium zostanie zwrócone zgodnie z art. 46 ustawy 

PZP. Utrata wadium na rzecz Zamawiającego zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy. 

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. 3.1) 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  

o aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo aktualne zaświadczenie o wpisie 

do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania, 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o wykaz wykonanych w okresie pięciu lat robót drogowych o wartości zamówienia 300 

000 każda z podaniem wartości, zakresu, miejsca i daty ich wykonania, wraz z 



dokumentami potwierdzającymi, że zostały wykonane należycie (np. referencje, opinie, 

listy intencyjne)wymagane co najmniej 3 robót drogowych w w/w okresie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o aktualne dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, 

posiadają wymagane uprawnienia (dołączyć kserokopie uprawnień osoby/osób, które są 

aktualnymi członkami Izby Budowlanej), 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy, 

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 ży przedło żyć: 

• koncesję, zezwolenie lub licencję  

• 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 

dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone  

• 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  

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

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• 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  

•  

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniższa 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: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.peclaw.eu 



Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Pęcław Pęcław 28 67-221 Białołęka. 

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

16.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Pęcław Pęcław 28 67-221 Białołęka Pokój nr 1 

(sekretariat). 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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 Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 
 


