
Pilchowice: Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki w miejscowo ści 

Żernica  

Numer ogłoszenia: 256000 - 2011; data zamieszczenia : 23.08.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 032 

2356521, faks 032 2356938. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.pilchowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa drogi gminnej ul. L. Miki 

w miejscowości Żernica. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie - zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót oraz 

specyfikacjami technicznymi - przebudowy drogi gminnej ul. L. Miki w miejscowości Żernica w 

zakresie: a) wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, b) zabezpieczenie sieci 

podziemnych energetycznej i teletechnicznej. c) instalacja urządzeń odwadniających (kanalizacja 

deszczowa i regulacja studzienek), d) remont podbudowy: profilowanie i zagęszczenie podłoża, 

oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, podbudowa z kruszywa łamanego podbudowa 

z żużla wielkopiecowego, podbudowa betonowa e) remont nawierzchni jezdni: - nawierzchnia z 

betonu asfaltowego AC22W - warstwa wiążąca gr. 4 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego 

AC11S - warstwa ścieralna gr. 4 cm - zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed 

spękaniem, f) przebudowa pobocza (krawężniki betonowe, obrzeża betonowe i ścieki klinkierowe), 

g) wykonanie geodezji powykonawczej.. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.30.00-9. 



II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 70. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do 

wniesienia wadium w wysokości 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych). 

III.2) ZALICZKI  

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca w okresie 5 lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa 

zamówienia polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o wartości co 

najmniej 1 000 000 zł wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających,  że 

zamówienie zostało wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone. W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek musi 

spełnić co najmniej 1 podmiot. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel: 

kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 

specjal-ności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów 

obowiązujących na terenie kraju z którego pochodzi osoba, które w zakresie objętym 

zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie w ww. specjalności kierownika robót posiadającego uprawnienia 

budowlane do kierowania robotami w specjal-ności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub 



odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju z którego 

pochodzi osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie 

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności Kierownika 

robót posiadającego uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w 

zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń elektroenergetycznych 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju 

z którego pochodzi osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na 

pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalności W 

przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek musi spełnić co 

najmniej jeden podmiot lub wszystkie podmioty łącznie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca jest ubezpieczony od prowadzonej działalności gospodarczej związanej 

z przed-miotem zamówienia, na dzień otwarcia ofert, na wartość nie mniejszą niż 1 000 

000 zł, tj. po- siada opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony jw. W przypadku podmiotów działających wspólnie powyższy warunek 

musi spełnić co najmniej 1 podmiot. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 

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 wyko nawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

� 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  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

� 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  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

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

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 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, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert  

 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

1 - Cena - 90  

2 - Termin wykonania - 10  

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonaw cy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.pilchowice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Gminy 

Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 11. 

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

07.09.2011 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Pilchowice ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. 

nr 4. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 

 

 

 


