
Marcinowice: Odbudowa i modernizacja drogi gminnej dz. nr 350 w Wirkach wraz z 
rowami przydro żnymi i przepustami UWAGA: Wy żej wymienione zadanie realizowane 
jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych. 
Numer ogłoszenia: 113002 - 2010; data zamieszczenia: 21.04.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Marcinowice , ul. Juliana Tuwima 2, 58-124 Marcinowice, 
woj. dolnośląskie, tel. 074 8585226, faks 074 8585231. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: bip.marcinowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa i modernizacja drogi 
gminnej dz. nr 350 w Wirkach wraz z rowami przydrożnymi i przepustami UWAGA: Wyżej 
wymienione zadanie realizowane jest ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonanie niżej 
wymienionego zadania polegającego na odbudowie i modernizacji drogi gminnej w Wirkach 
dz. nr 350 wraz z rowami przydrożnymi i przepustami: Klasyfikacja Robót wg Wspólnego 
Słownika Zamówień CPV: Kod główny: CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 
CPV 45 112 100 - 6 Roboty w zakresie kopania rowów Zakres robót obejmuje: Odbudowa i 
ubezpieczenie rowów, Roboty ziemne związane z usunięciem skarp, Wykopy związane z 
wykonaniem rowów, Odmulenie i wyprofilowanie rowów, Wywóz gruntu z korytowania i 
wykopów rowu na odległość do 4 km, Ubezpieczenie rowu - dno korytko ściekowe 
50x30x15, skarpy płytami ażurowymi 60x40x8 pasem 0,4 m, Przepusty łącznej długości 90 m 
z rur betonowych o średnicy 600 mm, Ścianki czołowe betonowe na ławie betonowej - beton 
B20, Poszerzenie istniejącej podbudowy na odcinku 600 m o 2 m, Istniejącą podbudowę 
należy wyrównać kruszywem gr. 15 cm, Na całości podbudowy wykonać podwójne 
utrwalenie powierzchniowe Przedmiar robót stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji i 
znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego: bip.marcinowice.pl. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.11.21.00-6. 



II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
15.09.2010. 

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

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się 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 określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o w celu potwierdzenia spełniania warunku posiadania uprawnienia do 
wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania: oświadczenie, że: - posiada uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania, - posiada wiedzę i doświadczenie w 
zakresie robót drogowych, - dysponuje odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej realizację zamówienia 
(Załącznik nr 1 do oferty, wg wzoru nr 1). Ocena spełnienia warunków 
wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 
spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - oświadczenie jak w pkt 3.1) - wykaz robót budowlanych w zakresie 
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, w tym 
jedna wykonana w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie, tj. budowa lub modernizacja drogi o wartości min. 65 000,00 zł brutto, 
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 (referencje, protokoły odbioru 
robót). (Załącznik Nr 2 do oferty wg wzoru Nr 2) Ocena spełnienia warunków 
wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 
spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 



• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - oświadczenie jak w pkt.3.1) - wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowie-dzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi w tym co najmniej 1 osobę z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z aktualnym 
zaświadczeniem o wpisie do właściwej okręgowej Izby Samorządu 
Zawodowego. Dokumenty potwierdzające powyższe winny być załączone do 
oferty. (Załącznik Nr 3 do oferty, wg wzoru Nr 3 ) Ocena spełnienia warunków 
wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 
spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - oświadczenie jak w punkcie 3.1) - wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowie-dzialnych za kierowanie 
robotami budowlanymi w tym co najmniej 1 osobę z uprawnieniami do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z aktualnym 
zaświadcze-niem o wpisie do właściwej okręgowej Izby Samorządu 
Zawodowego. Dokumenty potwierdza-jące powyższe winny być załączone do 
oferty. (Załącznik Nr 3 do oferty, wg wzoru Nr 3 ) Ocena spełnienia warunków 
wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 
spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o - oświadczenie jak w punkcie3.1) - polisę lub inny dokument ubezpieczenia 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę 
minimum 50.000 zł. (Załącznik Nr 4 do oferty) Ocena spełnienia warunków 
wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie 
spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 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 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 wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 
udziału w postępowaniu na potencjał 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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że: 

• 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 

• III.4.3.2) 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 - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1.wykaz części zamówienia (elementów robót), których realizację Wykonawca zamierza 
powierzyć podwykonawcom zgodnie z art. 647¹ kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 14 lutego 
2003r. nr 49 poz. 408) 2.Zaparafowany projekt umowy 3.Kosztorys ofertowy, który jest 
dokumentem pomocniczym sporządzonym na bazie przedmiaru robót wskazującym 
technologię wykonania robot oraz pozwala na właściwe skalkulowanie ceny oferty za całość 
zadania. Błędy w kosztorysie nie maja wpływu na ważność oferty. 4.Pełnomocnictwo do 
działania w imieniu Wykonawcy w przypadku, gdy nie jest to osoba upoważniona do 
reprezentowania Wykonawcy z mocy prawa. 5.W przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) - pełnomocnictwo do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowanie w 
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art.23 ust. 2 



upzp. 6.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie załączy dokumenty 
wskazane w rozdziale 6 pkt 1a, 1d, rozdziale 7 pkt 2b, 2c, 2d, 2e, 2f. Jeżeli oferta 
Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed 
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych 
Wykonawców, z treści której wynika iż odpowiadają solidarnie za zobowiązania oraz 
wskazują lidera konsorcjum. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Dopuszcza się zmianę umowy w następujących przypadkach: - jeżeli wystąpią okoliczności, 
których przy dołożeniu należytej staranności na moment podpisania umowy strony nie mogły 
przewidzieć a wynikają one ze zmian przepisów prawa. - zmiany terminu przewidzianego na 
zakończenie robót spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności: klęski 
żywiołowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie 
robót budowlanych; zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami 
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, odmową wydania przez organy 
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn 
niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 
nieruchomości do celów realizacji inwestycji. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: bip.marcinowice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Marcinowice ul. Tuwima 2, 58-124 Marcinowice. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  06.05.2010 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Marcinowice ul. 
Tuwima 2, 58-124 Marcinowice. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  Wyżej wymienione zadanie realizowane jest ze środków 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach usuwania skutków klęsk 
żywiołowych.. 

IV.4.17) 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: nie 

 


