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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.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zorawina.pl

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. Majowej w 
Karwianach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest realizacja zadania pn.: Przebudowa ul. Majowej w Karwianach w zakresie: budowa 
chodnika, przebudowa ul. Majowej, przebudowa skrzyżowań w zakresie opracowania, remont 
istniejącej kanalizacji deszczowej w zakresie oczyszczenie kolektora i przykanalików, wymiana 
studzienek ściekowych, przebudowa przepustu, wykonanie organizacji ruchu tymczasowego i 
docelowego, sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej dla całej inwestycji wraz z dokonaniem 
zgłoszenia, sporządzenie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia BIOZ przed przystąpieniem do 
prac. Szcegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach do SIWZ, 
przedmiarach robót, projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacjach technicznych, projekcie 
organizacji ruchu. W ramach przedmiotowej inwestycji wykonana została część chodnika tj.: od 
drogi powiatowej Dz.NR 188/2 do wysokości działki 28/17 tj.około 285 nb..

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: Okres w miesiącach: 
2.

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

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


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

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży podpisane 
oświadczenie o spełnianiu warunków w niniejszym postępowaniu zgodnie z wzorem 
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. W przypadku 
składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia wymagane oświadczenie musi być złożone przez każdego wykonawcę.

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

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą złoży podpisany wykaz 
wykonywanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie , robót budowlanych. W 
wykazie wykonawca zobowiązany jest do podania rodzaju, wartości dat i miejsca 
wykonania wykazanych robót budowlanych, oraz załączy dowody dotyczące 
najważniejszych robót określających czy te roboty zostały wykonane w sposób 
należyty, a także wskazujące, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca zobowiązany jest wskazać roboty 
budowlane, których zakres, charakter i złożoność porównywalna jest z przedmiotem 
zamówienia. Powinien wykazać się wykonaniem minimum 2 zamówień 
polegających na budowie lub przebudowie drogi wraz z kanalizacją deszczową oraz 
budową chodnika.

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

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że dysponuje lub będzie 
dysponować w okresie przewidzianym na realizację zamówienia osobami, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi osobami, w szczególności osobami 
posiadającymi uprawnienia w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub 
odpowiadajace im ważne uprawnienia budowlane w zakresie pełnionej funkcji które 
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów tj.: kierownikiem 
budowy - osobą legitymizującą sie aktualnymi uprawnieniami do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 5 
letnim doświadczeniem zawodowym. Ponadto kierownik budowy powinien wykażać 
się doświadczeniem w kierowaniu minimum 2 robotami budowlanymi polegającymi 
na budowie lub przebudowie drogi z kanalizacją deszcową wraz z zchodnikami.. 
Kierownikiem robót branzowych- osobą legitymującą się aktualnymi uprawnieniami 
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i 
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń.. Warunek 
zostanie spełniony jeżeli kierownik robót branżowych będzie posiadał co najmniej 5 
letnie doświadczenie w wykonywaniu robót budowlanych o charakterze i złożoności 
porównywalnej z przedmiotem zamówienia. oraz wykaże się wykonaniem minimum 
2 zamówień o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia 
Przez lata doświadczenia zamawiający rozumie lata czynne zawodowo przed dniem 



wszczęcia postępowania.Wraz z ofertą należy złożyć podpisany wykaz osób, które 
będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zawierający informację na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia zgodnie z wzorem Wykaz 
personelu odpowiedzialnego bezpośrednio za realizację zamówienia do oferty 
załączyć informację o podstawie do dysponowania osobą lub osobami, zobowiązania 
osób wymienionych z uprawnieniami , że będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia oraz posiadają wymagane uprawnienia jeżeli ustawy nakładaja 
obowiązek ich posiadania

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

• Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca posiada ubezpieczenie prowadzonej 
działalności gospodarczej w zakresie będącym przedmiotem zamówienia lub wraz z 
ofertą złoży oświadczenie o tym, że w przypadku wyboru przez Zamwiającego , 
przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia 
Zamawiającemu dowodu posiadania ubezpieczenia prowadzonej działalności.

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  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 - 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 nieistotne zmiany w umowie: 1. możlliwość przerwania świadczenia prac 
nie z winy wykonawcy, których nie można było przewidzieć lub k lub którym skutkom nie można 
było zapobiec, pomimo dołożenia przez wykonawcą najwyższej staranności np.klęska żywiołowa, 
zmiana terminu realizacji w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy nie 
dłużej jednak niż czas trwania tych okoliczności, Zmiana kierownika budowy, zmiana kierowników 
branżowych, zmiana sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności, dopuscza się 
możliwość zmiany stawki podatku VAT w przypadku zmiany przepisów, zmniejszenie lub 
zwiększenie zakresu zadania, , zmiany podwykonawców, zmiany na skutek wydanych decyzji, 
uzgodnień, faktycznych uwarunkowań terenowych i gruntowych powodujących konieczność 
modyfikacji rozwiązań, innych sytuacji, których nie można było przewidzieć w chwili zawacia 
umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj, nie odnoszących się do kwestii, które podlegały 
ocenie podczas wyboru Wykonawcy

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 Żórawina 
ul. Kolejowa 6.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
10.07.2013 godzina 11:30, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy w Żórawinie 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


