
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Nr postępowania: ZP.271.3.2013 

Wawrzeńczyce: 1. Remont drogi gminnej Pompownia II (dz. nr ewid. 2544/3, 2541/6, 

597/9) w Wawrzeńczycach w km 0+000-1+090, 2. Remont drogi gminnej koło Regenta 

(dz. nr ewid. 447/2, 442/4, 451/2) w Zofipolu w km 0+000-1+340. 

Numer ogłoszenia: 91762 - 2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 
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. 0-12 2874003, 2874007, faks 0-12 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: 1. Remont drogi gminnej 

Pompownia II (dz. nr ewid. 2544/3, 2541/6, 597/9) w Wawrzeńczycach w km 0+000-1+090, 

2. Remont drogi gminnej koło Regenta (dz. nr ewid. 447/2, 442/4, 451/2) w Zofipolu w km 

0+000-1+340.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: 1.Remont drogi gminnej Pompownia II (dz. nr ewid. 2544/3, 2541/6, 597/9) 

w Wawrzeńczycach w km 0+000-1+090, 2. Remont drogi gminnej koło Regenta (dz. nr ewid. 

447/2, 442/4, 451/2) w Zofipolu w km 0+000-1+340. Zakres prac obejmuje m.in.: roboty 

przygotowawcze, profilowanie, wykonanie podbudowy z żużla wielkopiecowego, wykonanie 

nawierzchni jezdni dróg gminnych z betonu asfaltowego (częściowo z żużla 

wielkopiecowego), ścinanie i uzupełnianie poboczy drogi kruszywem. Przedmiot zamówienia 

określa szczegółowo przedmiar robót stanowiący załączniki nr 9 do niniejszej SIWZ.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6, 45.23.32.20-7. 

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: Okres w 

miesiącach: 2. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 co najmniej 3 odcinki dróg 

publicznych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

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

zakresie budowy, przebudowy, odbudowy dróg o nawierzchni jezdni z betonu 

asfaltowego na kwotę co najmniej 200 tys. zł (słownie: dwieście tysięcy 

złotych) brutto każda z tych dróg, w zakresie ściśle odpowiadającym 

przedmiotowi zamówienia. Wykonawca sporządzi wykaz robót budowlanych 

(wzór stanowi Zał. Nr 5 do SIWZ) zawierający: rodzaj i wartość robót, daty i 

miejsca ich wykonania oraz załączy dowody potwierdzające, że roboty te 

zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku, 

gdy Wykonawca był odpowiedzialny za realizację zamówienia obejmującego 

roboty o różnym charakterze, należy wyodrębnić rodzaj i wartość robót 

odpowiadających ściśle przedmiotowi zamówienia. Zamawiający dokona 

oceny spełniania w/w warunku wg formuły spełnia/niespełnia 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca musi dysponować, co najmniej: rozkładarką mas bitumicznych 

szer. 4,0 m; 2 samochodami samowyładowczymi o ładowności min.10 t każdy; 

walcem statycznym samojezdnym 10 t; walcem statycznym samojezdnym 15 t; 

równiarką/spycharką samojezdną 100 KM; koparką kołową samojezdną; 

szczotką mechaniczną, skrapiarką do bitumu samojezdną samochodową. 

Wykonawca sporządzi wykaz dostępnego sprzętu w celu wykonania 

zamówienia (wzór stanowi Zał. Nr 8 do SIWZ), wraz z informacją o podstawie 

do dysponowania tym sprzętem. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w 

warunku wg formuły spełnia/niespełnia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 osobą na stanowisko kierownika 

robót, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania budową w 

specjalności dróg i jest członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 

Wykonawca sporządzi wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia (wzór stanowi Zał. Nr 6 do SIWZ), w szczególności osoby 

odpowiedzialnej za 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. W 

wykazie należy uwzględnić osobę, która pełniła będzie rolę kierownika robot. 

Osoba ta musi być członkiem właściwej Izby Inżynierów Budownictwa i 

posiadać stosowne uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika 

budowy w specjalności dróg. Wykonawca załączy do oferty oświadczenie, że 

osoby wymienione w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia 

budowlane, o których mowa powyżej Uwierzytelnione kopie uprawnień 

budowlanych i zaświadczenia z właściwej Izby Inżynierów Budownictwa będą 

wymagane przy podpisaniu umowy i realizacji zadania (wzór stanowi Zał. Nr 

7 do SIWZ). Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku wg formuły 

spełnia/niespełnia 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opłacona polisa, 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 500 tys. zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). Zamawiający 

dokona oceny spełniania w/w warunku wg formuły spełnia/niespełnia 

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 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 narządzi, 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 

 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 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 

 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.4.3.2) 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.Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) (wzór stanowi Zał. Nr 3 do SIWZ). 2. Parafowany na każdej 

stronie wzór umowy stanowiący Zał. nr 1 do SIWZ. 3. Kosztorys ofertowy, sporządzony na 

podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 9 do niniejszej 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). 4. Informację o należeniu albo 

nie należeniu do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy PZP wraz z 

ewentualną listą podmiotów należących do grupy kapitałowej - informacja zawarta jest w 

Formularzu oferty - stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ. 5. 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. 

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 

1. Zamawiający zastrzega sobie, że w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 2. W razie 

wystąpienia wyjątkowo niekorzystnych warunków atmosferycznych (intensywne opady 

deszczu, podtopienia, powodzie) uniemożliwiających realizację przedmiotu zamówienia w 

określonym w § 8 terminie, Zamawiający przewiduje możliwość przesunięcia terminu 

realizacji na okres do 14 dni. 



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: 21.03.2013 godzina 11:30, miejsce: Urząd Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce, 32-125 

Wawrzeńczyce 57, Sekretariat pok. nr 2. 

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

ofert). 

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 

 

 


