
Rydzyna: Przebudowa istniejącego chodnika na ciąg pieszo-

rowerowy w miejscowości Augustowo gmina Rydzyna - zadanie 1 

Numer ogłoszenia: 271657 - 2010; data zamieszczenia: 01.10.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna , ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, woj. 

wielkopolskie, tel. 065 5388434, faks 065 5388450. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydzyna.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 istniejącego chodnika na 

ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Augustowo gmina Rydzyna - zadanie 1. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

chodnika na ciąg pieszo-rowerowy w miejscowości Augustowo gmina Rydzyna - zadanie 1. 

Przebudowywany istniejący chodnik na ciąg pieszo-rowerowy na całym przebiegu znajduje się w 

istniejącym pasie drogi nr 5. Projektowana przebudowa istniejącego chodnika z kostki betonowej w 

m. Augustowo na ciąg pieszo-rowerowy z kostki betonowej bezfazowej gr. 8 cm, pozwoli połączyć 

istniejące odcinki ścieŜki rowerowej biegnące przed m. Augustowo. Powstanie bezpieczny ciąg 

pieszo- rowerowy od m. Kaczkowo do m. Kłoda. Projektowana ścieŜka rowerowa o szerokości 2,50 

m będzie spełniała funkcje pasa ruchu dla rowerów i pasa ruchu dla pieszych. Projektuje się 

obustronne pobocza o szer. po 0,5 m. W/w ścieŜkę naleŜy oznakować znakiem C-16 droga dla 

pieszych tabliczką wskazującą T-22, Ŝe znak dotyczy równieŜ rowerów jednośladowych. W/w 

ścieŜkę projektuje się w m. Augustowo w km 276+109 ÷ 276+860, l = 751 mb oddzieloną od jezdni 

istniejącym pasem o szer. 1,45 m z istniejącym Ŝywopłotem.. 

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



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.23.31.62-2. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania kaŜdy Wykonawca 

zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł. 2. Wykonawca moŜe wnieść wadium 

jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach 

ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 

pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

(Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem 

terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu naleŜy wnieść przelewem na konto 

Zamawiającego: Bank PKO BP SA I oddział w Lesznie, Nr 65 1020 3088 0000 8102 0005 6424 5. 

W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje 

termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie 

innej niŜ pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium naleŜy złoŜyć przed 

upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, 

Rynek 1, 64-130 Rydzyna w sekretariacie pok. 7, a kopię dołączyć do oferty. 7. Nie wniesienie 

wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 

postępowania. 

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, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe wykonał co 

najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu podłoŜa z kostki betonowej lub 

brukowej w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o 

wartości minimum 100.000,00 zł. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Nie jest wymagany. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub 

będzie dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania budową 

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć: 

• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone  



• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 

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, naleŜy przedłoŜyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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 

Zmiana jest moŜliwa w następujących przypadkach: - zmniejszenia ilości robót/dostaw z przyczyn 

nieznanych w momencie zawarcia umowy z odpowiednim obniŜeniem wynagrodzenia, - jeŜeli 

zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyŜszej, w tym niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemoŜliwiających terminowe wykonanie zamówienia, Jako siłę wyŜszą rozumie 

się wydarzenia i okoliczności nadzwyczajne, nieprzewidywalne, niezaleŜne od woli i intencji 

którejkolwiek ze stron umowy, - jeŜeli wykonawca złoŜy wniosek o skrócenie terminu wykonania 

umowy, a zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, - zmiany ustawowej stawki podatku VAT. W 

takim przypadku obniŜenie lub podwyŜszenie wynagrodzenia jest moŜliwe w wysokości 

odpowiadającej zmianie podatku, - gdy zmiana wynika z okoliczności, których nie moŜna było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego ze względu 

na interes publiczny. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.rydzyna.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i 

Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej, 

Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

18.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, 

sekretariat. 

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

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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 


