
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.bip.pilchowice.pl 

 

Pilchowice: Remont cz ąstkowy nawierzchni asfaltowych dróg 

gminnych.  

Numer ogłoszenia: 70890 - 2012; data zamieszczenia:  07.03.2012 

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:  Remont cząstkowy nawierzchni 

asfaltowych dróg gminnych.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Remont cząstkowy 

nawierzchni asfaltowych dróg gminnych asfaltem na zimno poprzez: a/ naprawę powierzchniowych 

porowatości, rakowin i drobnych złuszczeń pokrowca bitumicznego bez głębszych ubytków b/ 

naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego: - płytkich do 2 cm - średnich powyżej 2 cm/do 10cm/ 

o nienaruszonej podbudowie - głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie podbudowy. W 

przypadku występowania siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej 

bądź całej szerokości drogi - po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego 

przez inspektora nadzoru - należy obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka / krawędzie 

boków gdy siatka ubytków nie występuje na całej szerokości/ a następnie po oczyszczeniu i 

osuszeniu odcinka wbudować beton asfaltowy zakwalifikowaną szerokością i długością, zgodnie z 

zasadami podanymi w przypadku łat do 5 m2 powierzchni. Do oczyszczenia dużych ubytków, 



wybojów zaleca się frezowanie. 3. Szczegółowy zakres prac został opisany w specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej 

specyfikacji 4. Przeliczenia należy dokonać dla zabudowania 80 ton mieszanki asfaltowej. 5. 

Wykonawca udzieli gwarancji na prace objęte niniejszą umową na okres 12 miesięcy licząc od 

daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy. 6. Zamawiający nie dopuszcza zlecania 

lub powierzania przedmiotu umowy Podwykonawcom.. 

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

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z 

przedmiotem zamówienia do kwoty 50% wartości zamówienia podstawowego. 

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

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:  Zakończenie: 30.11.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

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  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli 

na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca musi wykazać, iż w 

okresie ostatnich pięciu lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej jednej roboty budowlanej, 

polegającej na remontach dróg o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 złotych. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć 

dokumenty potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu 



III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na 

prawidłowe wykonanie zamówienia tj.: posiadają co najmniej 1 przecinarka z 

diamentową tarczą, 1 łopata. 1 listwa profilowa, 1 zagęszczarka płytowa, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dostarczyć dokumenty 

potwierdzające, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa 

pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy, że Wykonawca wykaże 

posiadanie ważnego na dzień otwarcia ofert, ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem 

zamówienia na wartość nie mniejszą niż 100 000 zł tj. posiadanie opłaconej polisy lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony j.w. W 

przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny i finansowy podlega 

sumowaniu 

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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 

informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  



� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

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  

 

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: najniższa cena. 

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: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: a) działania siły 

wyższej i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót wyjątkowo niesprzyjających 

warunków fizycznych, bądź atmosferycznych i wynikającej z tego zmiany terminu wykonania robót, 

b) zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót: - braków lub wad w dokumentacji 

przetargowej lub innych dokumentach budowy, - rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania 

części robót, - wystąpienia zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania 



realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek 

sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, - nieterminowego przekazania poszczególnych 

frontów robót, - zmiany rozwiązań technologicznych wykonania robót wyszczególnionych w 

dokumentacji przetargowej polegające na zmianie sposobu wykonania robót pod warunkiem: 

technologia proponowanego rozwiązania musi być co najmniej na poziomie technologii 

zastosowanej w dokumentacji przetargowej lub wyższym. Wykonawca musi uzyskać zgodę na 

zastosowanie innych rozwiązań od Zamawiającego, inspektora nadzoru oraz projektanta, - 

obniżenie wartości umowy w przypadku, gdy zakres prac opisany w dokumentacji przetargowej ze 

względów technicznych, ekonomicznych lub formalno - prawnych nie będzie konieczny do 

wykonania, c) w przypadku zmiany w obowiązujących przepisach możliwa jest zmiana treści 

umowy w tym zakresie, d) wprowadzenie zmiany w danych Wykonawcy lub Zamawiającego 

wynikających z dokumentów rejestrowych. 

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:  

21.03.2012 godzina 08:00, 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 

 

 

 


