Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.zorawina.pl

Żórawina: Przebudowa ul. Urzędniczej w Żórawinie
Numer ogłoszenia: 142729 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
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 ul. Urzędniczej w
Żórawinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji
jest przebudowa drogi gminnej - ulicy Urzędniczej w miejscowości Żórawina, gmina Żórawina. I
etap obejmuje remont jezdni od km 0+008 do km 0+800 poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni
z kostki kamiennej 16x18, zebranie 15 cm istniejącej podbudowy i ułożenie w to miejsce nowej
podbudowy 15 cm, regulację prawej strony oporników na całej długości, oraz lewej do parkingu
przy ośrodku zdrowia. Gmina przekaże opornik kamienny ok. 60 mb. Na pozostałym odcinku od
ulicy Bankowej po stronie lewej jezdni należy ułożyć rolkę z 2 kostek kamiennych na ławie
betonowej. Inwestycja przewiduje także remont kanalizacji deszczowej, który należy wykonać
poprzez oczyszczenie kolektora KD Ø300, wymianę przykanalików i wymianę 9 szt. studzienek
ściekowych. Minimalna korekta niwelety ulicy Urzędniczej o 5 cm wynika z istniejącej niwelety
zabudowy domków jednorodzinnych i zjazdów do nich. Niezależnie przebudowie poddany zostanie
parking gruntowy po przeciwnej stronie przedszkola o nawierzchni z kostki kamiennej w ilości 7
miejsc usytuowanych równolegle do osi jezdni. Wykonanie regulacji nawierzchni istniejącego
chodnika i zjazdów po stronie lewej i prawej na odcinku do ulicy Bankowej. Przyjęto 40%
powierzchni ogólnej na tym odcinku ulicy tj. 430 m2, wykonanie chodnika po stronie prawej.
Inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Żórawina, gmina Żórawina, powiat wrocławski,
województwo dolnośląskie. Długość przebudowywanej drogi objętej zakresem opracowania wynosi
ok. 792mb. Roboty należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Szczególną uwagę
należy przywiązać do właściwego zagęszczenia i wyprofilowania podłoża. Ze względu na
infrastrukturę podziemną wszelkie roboty w jej pobliżu należy wykonywać ze szczególną
ostrożnością. Koszty składowania lub utylizacji odpadów (ziemia, pozostałości po rozbiórkach,
etc.) są po stronie Wykonawcy. Roboty przygotowawcze:Przed przystąpieniem do robót
zasadniczych należy przeprowadzić pomiar geodezyjny. W cenie robót należy również ująć obsługę
geodezyjną i opracowanie dokumentacji powykonawczej (w tym geodezyjnej). W cenie robót
należy ująć załadunek, wywóz, utylizację i składowanie materiałów pozostałych z rozbiórek, robót
ziemnych, wykopów, korytowania. Urządzenie bezpieczeństwa ruchu Roboty należy kompleksowo
oznakować i zabezpieczyć. Należy zapewnić dojazd oraz dojście do posesji dla mieszkańców.
Roboty towarzyszące: W cenie robót należy ująć regulację wysokościową zaworów, zasuw,

studzienek i studni istniejących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załącznikach: Przedmiar robót, projekt budowlano-wykonawczy, szczegółowa specyfikacja
techniczna..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-0, 45.10.00.00-0, 45.23.32.20-0,
45.23.32.22-2.
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:
15.11.2014.
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
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
• Wykonawca winiez złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w tym warunku posiadania uprawnień.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji efektywności i doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się co najmniej wykonaniem 2 zamówień na
roboty budowlane o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem
zamówienia, wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenioa działalności jest krótszy- w tym okresie
obejmujące budowę lub przebudowę dróg o nawierzchni z kostki kamiennej lub
brukowej
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca powinien wykazać się, że dysponuje lub będzie dysponować w okresie
przewidzianym na realizacje zamówienia osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz o podstawie
dysponowania tymi osobami
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca powinien posiadać ubezpieczenie prowadzonej działalności

gospodarczej w zakresie realizowanym w ramach niniejszego postępowania.
Ubezpieczenie musi obejmować co najmniej ubezpieczenie w pełnym zakresie od
odpowiedzialności cywilnej w związku z realizacją niniejszej umowy w wysokości
co najmniej wartości kontraktu.
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;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Roboty w zakresie budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni z kostki kamiennej lub
brukowej.;
• 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;
• 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;
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)
Wypełniony druk oferty. Oświadczenie o zaakceptowaniu warunków przetargu. Pełnomocnictwo

dla podmiotów występujących wspólnie. W razie Wyboru oferty podmiotów występujących
wspólnie przed podpisaniem umowy dostarczyć umowę regulującą wspólpracę tych podmiotów.
przed podpisaniem umowy dostarczyć kosztorys ofertowy
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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zorawina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 55-020 Żórawina
ul. Kolejowa 6, pokó nr 21..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
21.07.2014 godzina 11:30, 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

