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Wawrzeńczyce: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia 

Numer ogłoszenia: 57282 - 2014; data zamieszczenia: 18.02.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, Wawrzeńczyce 57, 32-125 

Wawrzeńczyce, woj. małopolskie, tel. 12 2874003, 2874007, faks 12 2874003, 2874007. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.igwa.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w miejscowości Igołomia. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Igołomia na dz. nr 

ewid. 869/3 i 869/6 w Igołomi. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni wraz z 

podbudową, roboty brukarskie, rozebranie istniejących nawierzchni z masy mineralno - 

bitumicznej, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki brukowej betonowej, 

wbudowanie krawężników betonowych i obrzeży chodnikowych. 2. Przedmiot zamówienia 

określa szczegółowo przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ). 3. Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres 

udzielanej gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy, licząc 

od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1, 45.23.31.00-0, 

45.11.27.10-5. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

http://www.igwa.pl/


 

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

30.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane w zakresie ściśle 

odpowiadającym przedmiotowi zamówienia obejmujące budowę, 

modernizację, przebudowę, odbudowę: placów / parkingów / chodników z 

kostki brukowej na łączną kwotę co najmniej 400.000,00 zł brutto (słownie: 

pięćset tysięcy złotych) - w tym 1 zadanie na kwotę min. 200.000,00 zł brutto. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać, że dysponuje do realizacji zamówienia co 

najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika budowy, która posiada 

uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności konstrukcyjno-

budowlanej lub drogowej, będącą członkiem właściwej Izby Inżynierów 

Budownictwa; 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 1. Wykonawca musi przedstawić 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 na kwotę nie mniejszą niż 200 tys. zł (słownie: 

dwieście tysięcy złotych); 2. Wykonawca musi przedłożyć informację banku 

lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym Wykonawca 

posiada podstawowy rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych 

środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę nie 

mniejszą niż 250 tys. zł - wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert. 

III.4) 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 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 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; 

 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 do 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; 

 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; 

 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

 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 ubezpieczenia 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; 

 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.4.3) 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; 

 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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 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 pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz oferty (wg Zał. Nr 2 do SIWZ). Jeżeli o udzielenie zamówienia 

Wykonawcy ubiegają się wspólnie - ofertę podpisuje Pełnomocnik. W miejscu nazwa i adres 

Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące konsorcjum (wymienić wszystkich Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie). 2. Kosztorys ofertowy opracowany metoda 

szczegółowej kalkulacji kosztorysowej - sporządzony na podstawie przedmiaru robót (Zał. nr 

9 do SIWZ) zawierający ceny za poszczególne roboty wymienione i ponumerowane w 

przedmiarze robót. Kosztorys winien zawierać zestawienie sumaryczne robocizny, 

materiałów i sprzętu z cenami jednostkowymi. Ponadto należy podać wszystkie składniki 

(nośniki) cenotwórcze przyjęte do opracowania kosztorysu ofertowego (wg rozdz. XIX 

SIWZ). W kosztorysie ofertowym Wykonawca winien zastosować materiały równoważne, nie 

gorsze niż wskazane w przedmiarze robót stanowiącym Zał. Nr 9 do SIWZ. 3. 

Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany w sposób inny, niż to wynika z 

zapisu we właściwym rejestrze, zgodnie z art. 23 ustawy PZP dotyczy także Wykonawców 

występujących wspólnie. 

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

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

1. Termin realizacji zadania określony w ust. 1 może ulec przesunięciu maksymalnie o 30 dni 

w przypadku: a) niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. intensywne opady deszczu, 

podtopienia, niskie temperatury) oraz innych niezależnych od Wykonawcy przyczyn 



uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy, b) przyczyn losowych (np. huragan, 

powódź oraz inne kataklizmy), c) konieczności wykonania robót dodatkowych, d) 

konieczności wykonania robót zamiennych. 2. Zamawiający nie ma obowiązku przedłużeniu 

terminu wykonania zadania, jeżeli Wykonawca w ciągu 7 dni od zaistnienia okoliczności 

określonych w ust. 2 nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze 

szczególnym uzasadnieniem. 3. W ramach umowy można zmienić osoby bezpośrednio 

sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji lub odpowiedzialne za kierowanie robotami 

budowlanymi, o których mowa w § 3 umowy. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku 

wystąpienia zaniedbań w zakresie nadzoru / kierowania, zmian organizacyjnych w 

działalności stron umowy lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmienione osoby 

muszą spełniać wymagania określone dla danego stanowiska. 4. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy. 5. Wartość robót wyłączonych zostanie 

ustalona w oparciu o zakres wyłączonych robót i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego. W 

takim przypadku Zamawiający proporcjonalnie zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy i 

ustali jego nową wysokość. 6. Wykonanie przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym 

robót zamiennych ma wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający na podstawie dostępnej dokumentacji zmieni wynagrodzenie Wykonawcy w 

takim stosunku, w jakim wartość robót zamiennych pozostaje wobec wartości robót 

przewidzianych w zakresie robót, o których mowa w §1 umowy. Podstawą do wykonania 

robót zamiennych będzie protokół konieczności zawierający pozytywną opinię Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego, zaakceptowany przez Zamawiającego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.igwa.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 Wawrzeńczyce 57. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 06.03.2014 godzina 10:30, miejsce: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 

Wawrzeńczyce Nr 57, Sekretariat pok. Nr 2. 

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: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach 

działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają 

warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na 

lata 2007-2013. 

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 

 

 


