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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 Rydzyna , ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, woj. wielkopolskie, tel. 65 

5388434, faks 65 5388513. 

• 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 drogi gminnej w 

Tworzanicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w Tworzanicach. 2. Dokładny opis przedmiotu 

zamówienia zawiera: - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - 

stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, - przedmiar robót - stanowiący załącznik do niniejszej 

SIWZ, - dokumentacja projektowa - stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ, stanowiące załacznik 

nr 8 do SIWZ. 3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość złoŜenia oferty w oparciu o zastosowanie 

rozwiązań równowaŜnych w stosunku do zaprojektowanych, z zastosowaniem tych samych 

standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania 

zamawianej inwestycji. Uwaga! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu przyszłych 

robót budowlanych. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równowaŜnych naleŜy rozumieć 

materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie 



parametrów technicznych, jakościowych i uŜytkowych nie gorszych niŜ załoŜone w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i 

urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, 

który powołuje się na rozwiązanie równowaŜne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany 

wykazać, Ŝe oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Uwaga! Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej terenu przyszłych robót 

budowlanych. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. 

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: 05.10.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: 

sześć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium moŜe być wniesione w jednej lub kilku następujących 

formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, - 

gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego - Bank PKO BP SA I oddział w Lesznie, Nr 65 

1020 3088 0000 8102 0005 6424 z dopiskiem na blankiecie przelewu, jakiego postępowania 

dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu naleŜy dołączyć do oferty. 4. Wadium w formie poręczenia 

bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez 

Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, naleŜy wnieść poprzez złoŜenie oryginału dokumentu 

w siedzibie Zamawiającego. Kserokopię dokumentu naleŜy dołączyć do oferty. Dokument wadialny 

powinien być wystawiony na Zamawiającego, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, 

nieodwołalnego i płatnego na pierwsze pisemne Ŝądanie Zamawiającego. 5. Wadium musi być 

wniesione przed upływem terminu składania ofert. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie 

skuteczne, jeŜeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 6. 



Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub uniewaŜnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia oraz wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 8. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 

mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP nie złoŜył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 

25 ust. 1 ustawy PZP lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŜących 

po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŜeli Wykonawca, którego 

oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 

warunkach określonych w ofercie, - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŜytego wykonania 

umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn 

leŜących po stronie Wykonawcy. 

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 W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień (tj. 

zezwolenia, koncesji, licencji). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W niejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŜeli wykonawca 

wykaŜe, Ŝe wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub 

przebudowie drogi publicznej tj. gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub krajowej o 

wartości minimum 300.000,00 zł kaŜda w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania 

spełnienia tego warunku. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli 

Wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje lub będzie dysponował, zarówno na etapie udzielenia 

zamówienia, jak i jego realizacji osobami posiadającymi uprawnienia do pełnienia 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, określone przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 ze zmianami) lub 

odpowiadające im waŜne uprawnienia budowlane, w tym równieŜ wydane w trybie 

uznawania kwalifikacji zawodowych cudzoziemców, tj. kierownikiem budowy 

posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej i naleŜącym do właściwej izby samorządu zawodowego. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W niniejszym postępowaniu Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŜeli 

Wykonawca wykaŜe, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą 

niŜ 300.000,00 zł. 

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  



• 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 dla wykonania 

zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• 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 

Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy. Zmiana moŜe dotyczyć wszystkich istotnych 

postanowień umowy pod warunkiem, Ŝe nie spowoduje zwiększenia wielkości lub zakresu 

zamówienia. Zmiana jest moŜliwa w następujących przypadkach: 1) gdy konieczność zmiany, w 

tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) konieczności zmiany 

terminu realizacji w związku z: a) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, 

a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub b) brakiem moŜliwości prowadzenia robót na 

skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub c) działaniem siły wyŜszej lub d) nieterminowym, 

z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, przekazaniem przez Zamawiającego terenu budowy 

Wykonawcy lub e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę lub f) opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez 

Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub g) innymi 

okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy lub h) koniecznością wykonania zamówień 

dodatkowych. 

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. 

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

27.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna. 

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 

 
 


