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Przywidz: Modernizacja drogi transportu rolnego Piekło Dolne - Gromadzin nr 
169036G 
Numer ogłoszenia: 383890 - 2012; data zamieszczenia: 05.10.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Przywidz , ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz, woj. 
pomorskie, tel. 058 6825146, faks 058 6825225. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: wwww.urzad.przywidz.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi transportu 
rolnego Piekło Dolne - Gromadzin nr 169036G. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot 
zamówienia dotyczy: wykonania modernizacji drogi transportu rolnego Piekło Dolne - 
Gromadzin nr 169036G etap I na odcinku 0 - 432mb. 2. Zakres prac: - poszerzenie istniejącej 
jezdni z brukowca o szerokości 1,5 mb do szerokości 5 mb (odc. A-C) oraz do szerokości 4 
mb (odc. B-D) - wykonanie na całości nawierzchni asfaltowej. - wykonanie wjazdów do 
posesji wg KPED 03.82. 3. Konstrukcja nawierzchni: 1) Konstrukcję nawierzchni na 
istniejącym bruku i jezdni z kruszywa: a) 4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-
bitumicznej, b) 5 cm - w-wa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej, c) średnio 10 cm - 
wyrównanie z w-wy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 2) Konstrukcję 
nawierzchni na poszerzeniu: a) 4 cm - w-wa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej, b) 
5 cm - w-wa wiążąca z mieszanki mineralno bitumicznej, c)15 cm - w-wa podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, d)10 cm - w-wa gruntu stabilizowanego 
cementem o wytrzymałości Rm=2,5 MPa. 3) Konstrukcję nawierzchni na wjazdach: a) 5 cm - 
w-wa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej, b) 20 cm - w-wa podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
stanowią załączniki: Załącznik A Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych Załącznik B Projekt wykonawczy Załącznik C Przedmiar robót. 



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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

o Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia w 
niniejszym postępowaniu nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał jako 
wykonawca lub podwykonawca roboty budowlane polegające na wykonaniu, 
co najmniej dwóch robót, odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości nie 
mniejszej niż 300 000,00 brutto łącznie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania 
przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym. Warunek 
dotyczący dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem 
technicznym Zamawiający uzna za spełniony na podstawie złożonego 
oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalnościach: - drogowej 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku dotyczącego sytuacji 
ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na 
podstawie złożonego oświadczenia - stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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, należy przedłożyć: 

• 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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że 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 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 

• 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, jeżeli 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 niż 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 

• 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 

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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 

1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje następujące warunki 
dokonania zmian postanowień niniejszej umowy: 1) wystąpienia zmian powszechnie 
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 
zamówienia, w tym zmiany stawki podatku VAT, 2) odmienne warunki geologiczne niż 
przyjęte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 



robót uniemożliwiające realizacje przedmiotu zamówienia wg założeń projektowych, 3) 
zmiany warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych bądź błędnie 
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych podziemnych, 4) zmiany będące następstwem 
okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: - konieczności 
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i 
odbioru robót, 5) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy 
skutkujące niemożliwością prowadzenia prac będących przedmiotem zamówienia wg założeń 
projektowych; 2. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionej w § 17 
ust.1 pkt 1-5 niniejszej umowy termin realizacji przedmiotu umowy może ulec 
odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu 
w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.urzad.przywidz.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina 
Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz pok. 2.4. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  22.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Gmina Przywidz ul. Gdańska 7 83-047 Przywidz 
pok. 2.4. 

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 

 
 


