
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.rydzyna.pl 

 

Rydzyna: Przebudowa drogi gminnej ul. Tylna i Łąkowa w 

Rydzynie - etap II: Przebudowa ulicy Tylnej wraz z kanalizacją 

deszczową 

Numer ogłoszenia: 130784 - 2014; data zamieszczenia: 16.04.2014 

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 ul. Tylna i 

Łąkowa w Rydzynie - etap II: Przebudowa ulicy Tylnej wraz z kanalizacją deszczową. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi 

gminnej ul. Tylna i Łąkowa w Rydzynie - etap II: Przebudowa ulicy Tylnej wraz z kanalizacją 

deszczową. Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy Tylnej w miejscowości Rydzyna obejmuje 

wymianę istniejącej nawierzchni z kruszywa oraz wykonanie nowej z kamienia granitowego 

łupanego. Celem prawidłowego odwodnienia ciągu drogowego naleŜy wybudować kanalizację 

deszczową z rur PVC 300 o SN > 8 kN/m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera 

dokumentacja projektowa, przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 

stanowią załącznik Nr 9 do SIWZ.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9, 45.23.13.00-8. 



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

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości: 8.000,00 zł (słownie: 

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

formach: 2.1. pieniądzu, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 2.3. 

gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. 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 miejscu składania ofert. Kserokopię dokumentu naleŜy dołączyć do oferty. Dokument wadialny 

powinien 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: 9.1. odmówił podpisania umowy w sprawie 



zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 9.2. nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy, 9.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemoŜliwe z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 

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, jeŜeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W niniejszym postępowaniu nie jest wymagane posiadanie specjalnych uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności. 

• 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 2 roboty o wartości minimum 200.000,00 zł kaŜda, polegające na budowie lub 

przebudowie drogi wraz z kanalizacją deszczową w okresie ostatnich 5 lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 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 z późn. zm.) 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. 

• 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 posiada środki finansowe na rachunku lub zdolność kredytową w 

wysokości nie mniejszej niŜ 200.000,00 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

naleŜy przedłoŜyć: 

• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty 

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 złoŜenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych 

niewykonanych lub wykonanych nienaleŜycie 

W w/w wykazie Zamawiający wymaga wskazania roboty, której wykonanie potwierdza 

spełnianie przez wykonawcę określonego w pkt 5.1.2. SIWZ warunku posiadania wiedzy i 

doświadczenia oraz załączenia poświadczenia wykonania wskazanej roboty w sposób 

naleŜyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowego jej ukończenia lub 

innego dokumentu, jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać w/w poświadczenia.;  

• 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 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;  

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 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: 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 



uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niŜ 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 

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;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 

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: najniŜsza 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 moŜliwość zmiany umowy. Zmiana jest moŜliwa w następujących 

przypadkach: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót moŜe nastąpić w 

przypadku: a) wystąpienia zmian spowodowanych warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od 

typowych, uniemoŜliwiającymi prowadzenie robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną lub 

przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów w szczególności, gdy występuje 

temperatura poniŜej 0°C, wiatr uniemoŜliwiający pracę maszyn budowlanych, b) wystąpienia zmian, 

odmiennych od przyjętych w dokumentacji projetowej, warunków geologicznych i zachodzi potrzeba 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) wystapienia konieczności wykonania 

zamówienia dodatkowego w rozumieniu art. 67 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp, d) działaniem siły wyŜszej, 

e) wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, f) innymi okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy. W wyŜej wymienionych 

przypadkach termin wykonania przedmiotu umowy moŜe ulec odpowiedniemu przedłuŜeniu o czas 

niezbędny do zakończenia przedmiotu umowy w sposób naleŜyty, nie dłuŜej niŜ o okres trwania 

tych okoliczności. Okoliczności te powinny być potwierdzone przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego wpisem do dziennika budowy. 2) Zmiana wynagrodzenia moŜe nastąpić w 

przypadku: a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT o kwotę wynikającą ze zmianionej stawki tego 

podatku obowiązującej w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy, b) na 

skutek zmian wynikających z kosztorysu powykonawczego, c) gdy zajdzie konieczność wykonania 

robót, które nie były przewidziane w przedmiarze i w konsekwencji nie zostały ujęte w kosztorysie 

ofertowym, a tym samym nie zostały objęte ceną ofertową, a są objęte dokumentacją projektową. 3) 

Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych moŜe wystąpić w 

przypadku: odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych 

(kategoria gruntu) skutkujących niemoŜliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych załoŜeniach technologicznych, 4) Zmiana osób z uprawnieniami budowlanymi 

wskazanych w ofercie moŜe nastąpić z zachowaniem reguł określonych w § 6 pkt 5 i 6, 5) Zmiana 

podwykonawcy i zmiana zakresu podwykonywanych robót jest moŜliwa przy zachowaniu procedur 

przewidzianych w § 10 niniejszej umowy. 

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 w Rydzynie ul. Rynek 1 64-130 Rydzyna. 

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

07.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Rydzynie 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 

 
 


