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

www.bip.zorawina.pl

Żórawina: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzeplin - Suchy Dwór
Numer ogłoszenia: 151099 - 2013; data zamieszczenia: 26.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żórawina , ul. Kolejowa 6, 55-020 Żórawina, woj. dolnośląskie, 
tel. 71 3165157, faks 71 7234900.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych Rzeplin - Suchy Dwór.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przeedmiotem 
zamówienia jest realizacja zadania przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych Rzeplin-
Suchy Dwór. Długość drogi 3200,00 m prowadzona po ustniejącej osi drogi na odcinku 350,00 m w 
miejscowości Rzeplin od strony drogi powiatowej nr 1953 D szerokość drogi 4,00 m, na odcinku 
220,0m w miejscowości Suchy Dwór od strony drogi gminnej ul. Główna szerokość drogi 4,0 m. 
Na pozostałych odcinkach w obszarze pół pomiędzy miejscowościami szerokość 3,00m. Zakres 
zamówienia obejmuje: wypełnienie ubytków i nierówności tłuczniem zagęszczonym ręcznie, 
średnia głębokość 5 cm powierzchni około 10%, wykonanie warstwy asfaltowo grysowej o 
grubości 5 cm., wykonanie mijanek szerokości 3,00m długości 12,0m w technologii jak wyżej, 
zachowanie istniejących wjazdów na działki rolne, zagęszczenie i wyprofilowanie całej 
nawierzchni drogi walcem, odmulenie i odbudowanie studzienki odprowadzajacej wodę 
opadową( studzienka chłonna fi 600 z nakrywą zeliwną w miejscowości Rzeplin..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
27.09.2013.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

http://www.bip.zorawina.pl/


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

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonaca wraz z ofertą złoży podpisane 
oświadczenie o spełnianiu warunków w niniejszym postępowaniu.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży podpisany wykaz 
wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
jest krótszy w tym okresie, robót budowlanych. W wykazie wykonawca 
zobowiązany jest do podania rodzaju, wartości, dat miejsca wykonania wskazanych 
robót budowlanych oraz załączy dowody dotyczące najważniejszych robót 
określających czy te roboty zostały wykonane prawidłowo Należy się wykazać 
wykonaniem minimun 2 dróg.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonaca wraz z ofertą złoży podpisane 
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postepowaniu.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że w okresie przewidzianym 
na realizacje zamówienia, bedzie dysponował osobą legitymującą się 5 letnim 
doświadczeniem zawodowym w tym co najmniej 3 letnie w zakresie kierowania 
robotami drogowymi. Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w 
specjalności budownictwo Drogowe.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonaca posiada ubezpieczenie prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zmówienia lub wraz z 
ofertą złoży oświadczenie o tym, ze w przypadku wyboru przez zamawiającego 
oferty wykonacy, przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązuje sie do 
przedłożenia zamawiajacemu dowodu posiadania ubezpieczenia.

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:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 
koncesje, zezwolenia lub licencje; 



• 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; 

• 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. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot  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; 

• 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  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 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania  wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu  o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca 
zamieszkania  albo  zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie 
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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; 

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
Zamawiający dopuszcza możliwość przerwania świadczenia prac nie z winy Wykonawcy, których 
nie można było przewidzieć lub którym skutkom nie można było zapobiec, pomimo dołożenia 
przez Wykonawcę najwyższej staranności (np.: klęska żywiołowa i inne). Zamawiający dopuszcza 
zmianę terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od 
Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu określonego w Umowie, termin ten 
może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Zamawiający 
dopuszcza zmianę przedstawicieli stron umowy. . Zamawiający dopuszcza zmianę kierownika 
budowy, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, 
akceptując nowego kierownika budowy, w przypadku, gdy: 1) Wykonawca z własnej inicjatywy 
proponuje zmianę w następujących przypadkach: a) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych 
dotyczących kierownika budowy/kierowników robót branżowych, b) nie wywiązywania się 
kierownika budowy/kierowników robót branżowych z obowiązków wynikających z umowy, 2) 
jeżeli zmiana kierownika budowy/kierowników robót branżowych stanie się konieczna z 
jakichkolwiek przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji). Zamawiający może zażądać 
od wykonawcy zmiany kierownika budowy/kierowników branżowych, jeżeli uzna, że nie wykonuje 
on swoich obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca zobowiązany jest zmienić kierownika 



budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego we wskazanym przez Zamawiającego terminie. W 
przypadku zmiany kierownika budowy/kierowników branżowych nowa osoba musi spełniać 
wymagania określone w SIWZ dla danego specjalisty. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności. Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów dotyczących podatku VAT. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zakresu zadania. Zmiany będą 
dotyczyły tylko zakresu, który wyniknie w trakcie realizacji zadania a będzie niezbędny do 
właściwego zakończenia podstawowego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany 
podwykonawców: w przypadku wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia nowego (kolejnego) 
podwykonawcy, rezygnacji podwykonawcy, zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych 
przez podwykonawcę, Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe po zaakceptowaniu umowy 
Wykonawcy z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dot. wykonania robót określonych w 
umowie, w terminie 14 dni od przekazania umowy przez Wykonawcę. Zmiany na skutek wydanych 
decyzji, uzgodnień, faktycznych uwarunkowań terenowych i gruntowych, powodujących 
konieczność modyfikacji rozwiązań. Innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do kwestii, które 
podlegały ocenie podczas wyboru Wykonawcy i takich, które gdyby były znane w momencie 
wszczęcia procedury mającej na celu wybór Wykonawcy, nie miałyby wpływu na udział większej 
ilości podmiotów zainteresowanych tą procedurą. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu 
realizacji umowy lub poszczególnych jej części (zleceń) o czas trwania poniższych okoliczności, w 
przypadku: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością 
dotrzymania terminu określonego w Umowie, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak 
niż o czas trwania tych okoliczności, 2) konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji 
projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych 
programowych, powszechnie obowiązujących przepisów prawa, wprowadzenia zmian w 
rozwiązaniach technicznych lub usunięcia wad w dostarczonej dokumentacji projektowej, 3) nie 
przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym w umowie, 4) opóźnień 
Zamawiającego w przekazaniu Wykonawcy dokumentów budowy (pozwolenia na budowę, 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych wymaganych przepisami, do których 
przekazania Zamawiający był zobowiązany), 5) przerwy w robotach spowodowanej wystąpieniem 
znalezisk archeologicznych lub innych znalezisk czy wykopalisk, uniemożliwiających 
wykonywanie robót, 6) wstrzymania przez Zamawiającego wykonywanie robót, 7) działania siły 
wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub 8) opóźnień związanych z uzyskiwaniem 
przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub 9) innych 
okoliczności nie powstałych z winy Wykonawcy lub 10) wystąpienia robót dodatkowych, nie 
objętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: a) 
z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia 
podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, lub b) wykonanie 
zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego, a wykonanie 
zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego a wykonanie 
zamówienia dodatkowego uniemożliwia wykonanie zamówienia podstawowego w terminie 
umownym.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.zorawina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 55-020 Zórawina 
ul. Kolejowa 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy Żórawina ul. Kolejowa 6,sekretariat.

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


