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1.  Gmina Rydzyna, Rynek 1, 64-130 Rydzyna, tel. (065) 538 84 34, fax (065) 538 85 13, 

adres strony internetowej: www.rydzyna.pl, zwana dalej "Zamawiającym" zaprasza do 

złożenia ofert w przetargu nieograniczonym na: 

 

„Budowę ścieżki rowerowej na odcinku Kłoda - Augustowo”. 

 

2. Tryb udzielenia zamówienia. 

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia zastosowanie ma ustawa z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. tj. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655). 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.  

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kłoda – Augustowo 

o długości 2.290 mb, CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, CPV: 45233162-2 Ścieżki 

rowerowe. 

Zamówienie obejmuje wykonanie następujących robót: 

 

-  roboty pomiarowe,  
-  zdjęcie  humusu, 
-  wykopy  pod  koryto ze złożeniem gruntu na  poboczu, 
-  dostarczenie  gruntu  kat. II na  nasypy,                                                    
-  ręczne  formowanie nasypów, 
-  roboty ziemne  pod przykanaliki i studnie  wpustowe oraz przepusty drogowe,  
-  wykonanie przykanalików ø 200 x 5,9 mm i kolektora ø 315 mm oraz studni wpustowych ø  
500  mm  i kontrolnych   ø 1000 mm,  
- wykonanie przepustów drogowych  z rur  stalowych spiralnie karbowanych  ø 150 cm – 
2szt. i ø100cm  - 1 szt. o długości l = 6,00 mb każdy, wraz  z umocnieniem wylotów 
kamieniem łamanym /ewent. kamieniem polnym/  lub kostką bet.,  
-  profilowanie i zagęszczanie  podłoża pod koryto drogi, 
-  warstwy  odsączające  gr. 20 cm  z piasku,  
-  obramowanie jezdni ścieżki obrzeżem,   
-  ułożenie  krawężnika  ulicznego  betonowego  na ławie betonowej z oporem oraz ścieku  
   przykrawężnikowego z kostki bet. prostokątnej na ławie betonowej, 
-  wykonanie  nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej o szer, 2,50 m  z kostki betonowej  gr. 8 
cm bezfazowej,  
-  wykonanie nawierzchni wjazdów  na pola  rolnicze i drogi boczne – rolnicze z kostki bet. 
j.w., 
-  oczyszczenie  rowów, 
-  plantowanie  poboczy. 
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Uwaga! 

Inwestor zapewnia następujące materiały: kostkę betonową, krawężnik, obrzeże betonowe, 

elementy betonowe studni kontrolnych i wpustowych, włazy żeliwne studni kontrolnych i 

wpusty żeliwne, cement na podsypki, rury PVC na kanały i przykanaliki, rury stalowe na 

przepusty. 

 

Dokładny opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Specyfikację istotnych warunków 

zamówienia udostępnia się na stronie internetowej Zamawiającego od dnia zamieszczenia 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Na wniosek wykonawcy 

Zamawiający przekaże w terminie 5 dni SIWZ wraz z dokumentacją za cenę  pokrywającą 

koszty jej druku oraz przekazania.  

 

4. Termin wykonania zamówienia – zamówienie należy zrealizować w częściach, w 

poszczególnych terminach: 

1) I część ścieżki rowerowej o długości 1.145 mb – od dnia podpisania umowy do 31.12.2008 

roku, 

2) II część ścieżki rowerowej o długości 1.145 mb – od 01.01.2009 roku do 31.05.2009 roku.  

 

5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków – o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 

 5.2.  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: posiadają 

uprawnienia budowlane do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności 

drogowej, określone przepisami ustawy Prawo budowlane.  

 5.3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

 5.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 

art. 24 ustawy Pzp. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy 

oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 

 

6. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, i tak: 
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 6.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. l ustawy Pzp. 

6.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do          

ewidencji działalności gospodarczej – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 

6.3. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane w pkt 5.2. uprawnienia budowlane, a także 

zaświadczenie o przynależności tej osoby do właściwej izby samorządu zawodowego.  

6.4. Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.    

Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub 

notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 

poświadczonym przez wykonawcę. 

 

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów. 

 7.1. Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia, wnioski lub informacje Zamawiający i 

wykonawcy zobowiązani są przekazywać pisemnie lub za pomocą faksu. 

   Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej 

potwierdza fakt ich otrzymania.   

 7.2. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści      

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 7.3. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jeżeli prośba o wyjaśnienie treści 

specyfikacji wpłynie do niego nie później niż na 6 dni przed terminem składania 

ofert. 

 7.4. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie 

internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja, bez ujawniania źródła 

zapytania. 

 7.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania 

ofert Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
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 7.6. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazał SIWZ oraz umieści na stronie internetowej. 

 7.7. Zamawiający (w przypadku zaistnienia takiej konieczności) przedłuży termin 

składania ofert w celu umożliwienia wykonawcom uwzględnienia w 

przygotowanych ofertach otrzymanych zmian. W tym przypadku wszelkie prawa i 

zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego 

terminu będą podlegały nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania 

ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich wykonawców, którym 

przekazał SIWZ oraz umieści tę informację na stronie internetowej. 

 

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pan  

Andrzej Tomczyk – Kierownik Referatu Budownictwa, tel. (065) 538 84 34, w dniach: od 

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 15.00. 

 

9. Wymagania dotyczące wadium. 

 9.1.  Wykonawca wniesie wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy  00/100 

złotych).  

 9.2.   Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 

lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

9.3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 

Zamawiającego w PKO BP S.A. O/Leszno Nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424, z 

dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu 

przelewu należy dołączyć do oferty. 

9.4. Wadium w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji 

ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Polską Agencję Rozwoju 
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Przedsiębiorczości, należy wnieść poprzez złożenie oryginału dokumentu w kasie 

Urzędu Miasta i Gminy Rydzyna. Kserokopię dokumentu należy dołączy do oferty. 

9.5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie 

wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na 

rachunku bankowym Zamawiającego.  

    

10. Termin związania ofertą. 

 10.1. Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 10.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o 

wyrażenie zgody na przedłużenie powyższego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium. 

Zgoda wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko 

z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to 

możliwe z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

11. Opis sposobu przygotowania ofert. 

 11.1. Każdy wykonawca przedstawi tylko jedną ofertę. 

 11.2. Ofertę należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej 

specyfikacji. 

 11.3. Wraz z ofertą należy złożyć: 

   11.3.1. wymagane przez zamawiającego dokumenty, oświadczenia i 

pełnomocnictwa o ile takie zostały udzielone, 

   11.3.2. kosztorys ofertowy. 

 11.4. Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli 

wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub 

przez osoby posiadające pisemne pełnomocnictwo. 

 11.5. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie część zamówienia, której 

wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.  

 11.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Muszą w tym 

przypadku ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
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 11.7. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez 

upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących wspólnie. W 

przypadku złożenia oferty przez ww. podmioty, wymagane oświadczenia i 

dokumenty wynikające z pkt 6.1., 6.2. składa każdy z podmiotów tworzących 

konsorcjum.  

 11.8. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty 

musi odpowiadać treści SIWZ. 

 11.9. Wszystkie zapisane strony oferty łącznie z załącznikami powinny być 

ponumerowane. 

 11.10. Wszystkie poprawki w treści oferty muszą zostać parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę. 

 11.11. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: 

„Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Kłoda – Augustowo” oraz nazwą i 

adresem wykonawcy. 

 11.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli 

zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o ich wprowadzeniu lub wycofaniu 

oferty przed terminem składania ofert. Ww. zmiana oferty winna być dostarczona 

w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem: „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku 

Kłoda – Augustowo” i nazwą, adresem wykonawcy oraz oznaczona ponadto 

napisem: „zmiana” lub „wycofanie”.  

 11.13. Oferty będą udostępniane od chwili ich otwarcia. Zamawiający nie ujawni 

informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca nie później niż w terminie 

składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 

 

12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 12.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, do godz. 1000 w dniu 

26.09.2008 roku. 

 12.2. Oferty, które Zamawiający otrzyma po ww. terminie, zostaną zwrócone 

wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 

protestu. 

 12.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, o godz. 1005 w dniu 

26.09.2008 roku. 

 

13. Opis sposobu obliczenia ceny. 
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 13.1. Za wykonane roboty przysługuje wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe. 

 13.2.   Cenę oferty należy podać w złotych polskich, do 2 miejsc po przecinku. 

 13.3. Zamawiający wymaga od wykonawców opracowania kosztorysów ofertowych 

ściśle wg załączonego przedmiaru robót. 

 13.4.   Zakazuje się samowolnej ingerencji w treść przedmiaru robót – zakaz dopisywania, 

zmiany ilości robót, zmiany opisów. 

 13.5.   Jeżeli wykonawca na etapie sporządzania oferty zauważy, że w przedmiarze robót 

nie uwzględniono wszystkich robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót winien niezwłocznie zwrócić 

się do Zamawiającego o wyjaśnienie w trybie art. 38 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

 13.6.   Wszelkie roboty, których nie udało się przewidzieć w chwili zawierania niniejszej 

umowy, mogą być wykonane na podstawie protokołu konieczności 

potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, po udzieleniu odrębnego 

zamówienia przez Zamawiającego.  

   Roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysu powykonawczego 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 13.7. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki 

rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

14. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między 

Zamawiającym a wykonawcą. 

Cenę oferty należy podać w złotych polskich – nie można wyrażać ceny w walucie obcej. 

Rozliczenia finansowe za wykonane roboty dokonane będą w złotych polskich. 

 

15. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z 

podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 

 15.1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: 

cena 100%. 

 15.2. Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ustalony będzie wg wzoru, w 

skali do 100 punktów, w następujący sposób: 

   C = (Cncb/Cbob) x 100 x 100%, gdzie: 

   C - ilość punktów za cenę, 

   Cncb - najniższa cena brutto, 
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   Cbob - cena brutto oferty badanej. 

 15.3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę 

punktów w ww. kryterium. 

 

16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 

zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 16.1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy 

ubiegali się o udzielenie zamówienia oraz zamieści informację o wyborze na 

własnej stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie.  

 16.2. Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia publicznego powiadomiony 

zostanie przez Zamawiającego o wyborze jego oferty z określeniem miejsca i 

terminu zawarcia umowy. Podpisanie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 

7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.  

 16.3. Do umów w sprawach zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu cywilnego.  

 

17. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 17.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 2% 

zaoferowanej ceny (brutto) w jednej lub w kilku następujących formach: 

   17.1.1. pieniądzu – płatność przelewem na konto Zamawiającego w PKO BP 

S.A. O/Leszno Nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424, 

   17.1.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem 

pieniężnym), gwarancjach bankowych wystawionych przez bank, gwarancjach 

ubezpieczeniowych i poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości.    

 17.2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami 

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 

 17.3. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy określone zostaną w zawartej umowie. 
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18. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. 

 18.1. Wykonawca udzieli minimum 36 miesięcznej (licząc od dnia odbioru końcowego 

robót) gwarancji na wykonane roboty. 

 18.2. Rozliczenie robót odbywać się będzie na podstawie dwóch faktur za zakończone 

elementy robót, tj.: 

   1) za I część zadania (termin realizacji: 31.12.2008 roku) – po dokonaniu odbioru 

wykonanych robót i sporządzeniu protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być 

potwierdzone przez inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z 

umową, 

   2) za II część zadania (termin realizacji: 31.05.2009 roku) – po dokonaniu odbioru 

wykonanych robót i sporządzeniu protokołu odbioru. Odbioru robót dokonuje 

Zamawiający w obecności wykonawcy i inspektora nadzoru w ciągu 14 dni od daty 

pisemnego zgłoszenia ich do odbioru, przy czym zgłoszenie to musi być 

potwierdzone przez inspektora nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z 

umową. 

 18.3. Faktury wystawiane będą przez wykonawcę na adres Zamawiającego po 

wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru danego elementu robót. Zapłata 

faktur nastąpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokółu odbioru robót podpisanego 

przez kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 18.4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy w zakresie realizacji robót, 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 wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Pzp). 

 18.5. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność 

wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla 

Zamawiającego. 
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 18.6. Wzór umowy stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

 

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia.  

Wykonawcom, a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia 

doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy PZP oraz organizacjom zrzeszającym wykonawców wpisanym na listę organizacji 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej (prowadzonej przez Prezesa Urzędu 

Zamówień Publicznych), przysługuje środek ochrony prawnej przewidziany w rozdziale II 

ustawy PZP (protest). 

 
 
 
 
 
 
 
 


