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oGŁosZENIE o ZAMOWIENIU. roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
ogłoszenie dotyczy: zamówienia publiczrrego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I' 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupca , ul' Sięnkięwicza 16, 62-400 Sfupca, woj. wie1kopolskie, tel. 063
2743676, faks 063 2743676.
Adres strony internętow ej zamaw iającego : www. gmina. s lupca. pl
I' 2) PrODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA
rr. 1 ) oKRESLEME PRZEDMTOTU ZAMOWTENTA
III.1' 1) Nazwa nadana zamówienirprzez zamav,łiającego: Przebudowa drogi gminnej w m' Szkudłowka.
II. 1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.
II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi gminnej w m.
Szkudłówka (obręb geodezyjny Marcewek i Młodojewo), na odcinku |,037 km' Zaktes robót obejmuje:
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznię o grubości warstwy 10-20 cm,
wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o grubości 5 cm., wykonanie poboczy, odmulenie i
odbudowe rowów, wykonanie zjazdów i oznakowanie pionowe. Szczegołowy zak'res robót i sposob ich
wykonania został określony w specyfikacjachtechnicznych wykonania i odbioru robot, przedmtarze robót oraz
w dokumentacji techniczno-projektowej. .
II.1.4) Czy przewiduje się udzielęnie zamowień uzupełniających: nie.
u.1.5) Wspolny Słownik Zamówięil (CPV): 45,23'32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŻenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenię oferty wariantowej: nie.
II'2) CZAS TRWAMA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakoilczęnię: 16.05'2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZII.YM, FINANSOWYM
I TECHNICZI\IYM
IIr.1) WADIUM
Informacja na temat wadium. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2\ ZALTCZKI
Czy przewiduje się udzielęnie za|iczek na poczet wykonania zamówięnia: nie
III.3) WARLINKI UDZIAŁU W PoSTĘPowANru oRAZ OPIS SPoSOBU DoKoNYWANIA oCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARLII\IKo W
III. 3'1) Uprawnienia do wykonywania określonej działa|ności lub czynności, jeże|iprzepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o udzięlenie zamowienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawartę w ar1. f2 ust. 1 pkt 1
ustawy z dn. 29 stycnńa 2004 roku - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający nie określa szczegółowych
wymagań. ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia-nie
spełnia,w oparciu o oświadczenie o spełnianiu warunków udziatu w postępowaniu zgodnię z afi. 22 ust. 1 pkt 1.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawartę w art. f2 ust' I pkt 2
ustawy z dn. 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamowień publiczrrych, oraz spełniający szczegołowe warunki
udziału w postępowaniu' tj.: a) Wykonawca musi wykazac, ze wykonał w okręsie ostatnich pięciu lat przed
uptywem terminu składania ofeft, a jeie|i okres prowadzenia działalności jest krotszy - w tym okresie, co
najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające swoim roózajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonarria oraz za|ączyó dokument(-y)
potwierdzający, ie roboty zostaĘ wykonane zgodnie z zasadarrń sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ptzęz (:"dnd robotę budowłaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia nalezy rozumiec
zamówienie spełniającełącznie następujące warunki: - wartośc brutto co najmniej 350 000 PLN brutto (kdŻda
rea|izacja), - zawierająca wykonanie roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi. ocena
spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w
oparciu o informację zawartę w wymaganych oŚwiadczęniach i dokumentachwyszczegolnionycŁtw tozdńa|ę
IX SIWZ.
III. 3' 3) Potencjał techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego watunku



o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawartę w art. 22 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie określa szczegołowych wymagań. ocena spełnienia
warunku udzińu w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o
oświadczenie o spełnianiu warunkow udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust, 1 pkt 3.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o udzielenie zamowienia mogą ubiegac się Wykonawcy spełniający warunki zawartę w art. f2 ust. i pkt 3
ustawy Prawo zamowień publicznych oraz spełniający szczegołowe warunki udziału w postępowaniu, tj.:
a)Wykonawca musi wykazać, ze dysponuje minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
niezbędne do wykonania przedmiotu zamowienia, ze wskazaniem zakręsu wykonywanychprzez nią czynności
oraz informacją o podstawie dysponowania tą osobą tj. osobą posiadającą aktualną prryna|ehtość do
odpowiedniej Izby Inżynierow Budownictwa otaz uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej, lub uprawnienia równowazne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisow. b) Wykonawca musi złożyc wraz z ofertą oświadczenie, źle osoby ktore bęfu uczestniczyć w
wykonywaniu zamowienia posiadają wymagane uprawnienia, jeie|i ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień. ocena spełnienia warunku udziatu w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje za,wartę w w}łnaganych oświadczeniach i dokumentach
wyszczególnionych w rozdzia|e IX sIwZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawartrc w art' 22 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo zarnówiefi publicznych oruz spełniający szczegółowe warunki udziału w postępowaniu' tj':
Wykonawca musi wykazać ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności ntiązanej z przedmiotem zamówienia: - na sumę nie mniejsząniz fo} 000 PLN. ocena spełnienia
warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o
informacje za-walte w wymaganych oświadczeniach i dokumentacŁl'wyszczegolnionychw rozózia|e IX SIWZ.
III.4) INFoRMACJA o oŚWIADCZENIACH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DoSTARCZYC
WYKONAWCY w CELU POTWIERDZEMA SPEŁNIANIA wARLINKov/ UDZIAŁU W
PoSTĘPowANru ORAZ MEPODLEGAMA WYKLUCZEMU NA PODSTAWTE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakręsie wykazania spełniania przęz wykonawcę warunków, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunkow udziału w postępowaniu,należly przedłoiryć:
wykaz robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonanych w okresie ostatnich pięciu |at przed upĘwem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia dzińa|ności jest krotszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i watlości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że
roboty zostaĘ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonę
wykaz osób, które będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówięnia, w szczęgolności odpowiedzia|nych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanyrni, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczęnia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamowienia, a takżę
zakresu wykonywanychprzeznie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, irc osoby, którę będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeize|i ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest uberyieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zvtiązanej zprzedmiotem zamówienia
III'4.2) W zakresię potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, na|eiry
ptzedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
aktualnę zaświadczęnie właściwego nacze|nika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca nie za|egaz
opłacaniem podatkorv lub zaświadczenie, Że uzyskał przewidzianę prawęm zwolnienię, odroczenie lub
rońożenie na raty za|egłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące ptzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do
udziafu w postępowaniu o udzięlenie zamówięnia albo składania ofęrt
aktualne zaświadczęnię właściwego oddnału ZakJadu Ubezpieczeń Społeczrrych lub Kasy Rolniczego
Weryieczenia Społecznego potwierdzaj ące, że wykonawc a nie zalega z opłacanięm składek na ubezpieczenię
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zrvolnienie, odroczenie lub
rozłoienię na raty za|egłych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego ofganu -



wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
adziałuw postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III. 4. 3 ) Dokumenty podmiotow zagraniczny ch
Ieźrc|i wykonawca ma siedzibę lub miejsce zarrięszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
uptywem terminu składania wniosków o dopuszczerrie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert
nie zalega z uiszczaniem podatkow, opłat, składęk na ubezpieczenie społeczrre i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane pfawem zwolnienie, odroczenie lub tozfożęnie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niz 3 miesiące przed upĘwem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy
ptzed upływem terminu składarria wniosków o dopuszczenię do udziatu w postępowaniu o udzielenie
zamówięnia albo składania ofert
rlr.6) rNNE DOKUMENTY
Inne dokumęnty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) wypełniony formu|arz oferta - Załącznik nr i do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy wykonany na podstawie
przedmiaru robot. Zamawiający dopuszcza, aby kosztorys ofertowy wykonany był metofu uproszczoną 3)
pełnomocnictwo zgodnie z ań. 23 ustawy, jeże|i wykonawcy ubiegają się wspolnie o udzięlenie zamowięnia
(tylko, jeśli dotyczy),4) zaparafowny \yzor umowy _ Załącznik nr 8 do SIWZ, 5) oświadczenie wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art,. 22 ust. I pkt 1-4 ustawy - zał.ącznik nr 2 do SIWZ,
ó) wykaz podwykonawców którzy będą uczestniczyc w realizacji zamowięnia wraz z informacją na tomat
zakresu powierzonych im robót, wartości tych robot zgodnie z załącznikiem lub oświadczenie, ie wykonawca
wykona zamówienię siłami własnymi ( według załącnńka nr 7 do SIWZ). 7) Zamawiający Żąda, aby
wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do
podpisywania oferty, np. Aktualny odpis z własciwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, aktualny statut społki lub aktualrry rejestr handlowy. Wymagane dokumenty moina
ńożyć w formie kopii poświadczonej z oryginałem przęz wykonawcę. Jezeli uprawnienie do reprezentacji
osoby podpisującej ofeitę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa wyżej, do oferty na|eżry
dołączyctakże pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie'
III.7) Cry ogranicza się mozliwoŚć ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u ktorych
ponad 50 oń pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
rv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTEMA
rV. 1. 1) Tryb udzie(enia zamówięnia: przętarg nieograniczony.
rv.2) KRYTERIA OCENY OFERT
fV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnii:sza cena.
Iv .2.2) Cry przeprowadzona będzie aukcja elęktroniczna: nie-
rv.3) ZMTANA UMOWY
Czy przewiduje się istotnę zmiany postanowień zawaftej umowy w stosunku do treści oforty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunkow zrnian
1) Wzór umowy stanowi Załącmik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wyma1a od wykonawcy, aby zawatł umowę
narea|izację zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy' z zastrzęieniem, irc jeie|i wykonawca
pruy rea|izacji zamówienia Ędzie wspoĘracował z podwykonawcami Zamawiający doda do Umowy w $ 5
ust. 6 o następującej treści: Zamawiający moie wstrzymać płatnośc dla Wykonawcy zawykonanie przedmiotu
umowy do czasu przedłozenia mu przez Wykonawcę dowodów opłacenia faktur podwykonawcom' za roboty
wchodzące w skład części robót, której płatnośÓ dotyczy. W przypadku niezapłacetia przez Wykonawcę
nalezności podwykonawców, zamawiający jest upowaztiony do zapłaty faktur podwykonawców, a wpłaty te
zostanąpotrącone z zobowiązaniaZama,wiającego wobec Wykonawcy, 2) Zamawiający zgodnie z u"t. I44. ust'
1 Ustawy Prawo Zamówieh Publicznych przewiduje mozliwośc istotnych zmian postanowieh zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy, w ptTwadku wystąpienia co
najmniej jednej z oka|iczności wymienionych ponrŻej, z uwzg|ędnieniem podawanych warunkow ich
wprowadzenia: a) Zmianatetminu realizacji przedmiotu umowy spowodowane: -warunkami atmosferycntymi,



w szczęBo|ności klęskami zywiołowymi, -warunkami atmosferycnlymiuniemozliwiającymi prowadzenię robot
budowlanych, przeprowadzarrie prób i sprawdzeń' dokonywanie odbiorów, - zmianami Ędącymi następstwem
okoliczności lezących po stronie zamawiającego' w szczególności wstr.zymanię robot Wzęz zamawiającego
oraz konieczność usunięcia błędow lub wprowadzenia nrńan w dokumentacji projektowej, - nrńanami
Ędącymi następstwem dziatania organów administracji, w szczegolności przekroczenie zakręŚlonych przęz
prawo teminów wydania ptzez organy administracji decyzji, zez-łvolęit itp', odmowa wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezsto|etl' uzgodnień, - zmiany spowodowanę warunkami geologicznymi,
architektonicmymi lub terenowymi, takimi jak niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, - jeŻeli
konięczność wykonania robót dodatkowych lub zamiennych wymaga większego nakładu ptacy lub technologia
wykonania robót wymaga dłuiszego terminu wymagania danego etapu przedmiotu zamówienia, - inne
przycTwy zewnętrnte nieza|ężne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia
prac. b) Zmiany technologicznę, w szczególności: - konięczność nealizowania przedmiotu umowy przy
zastosowaniu innych ron^tiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumęntacji projektowej w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych romliązah groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu'
kurzawka itp ) skutkujące niemozliwością nęa|izowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
założęniach technologicznych, odmięnne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegó|ności istnienie podziemnych vządzeń, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych, - konieczność
nea|izowania projektu ptzy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa. c) Zmiany osób, przy pomocy ktorych wykonawcarea|izujeprzedmiot umowy'
na inne legitymujące się co najmniej równowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktorych mowa w
ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a także w SIWZ. W przypadku choroby lub śmierci osob
wskazanych w ofercie wykonawcy.
IV. 4) INFORMACJE ADMIMSTRACYJNE
IV.4'1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówięnia:
www.gmina.slupca.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moina uzyskać pod adresem: IJrząd Gminy w Stupcy ul.
Sienkięwicza |6, 62-400 Sfupca pokoj nr 16.
Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziatu w postępowaniu lub ofert: 23.03.2011 godzina
10:00, miejsce: UrządGminy w Sfupcy ul. Sienkiewicza76,62-400 Sfupca- sekretariat.
Iv.4.5) Termin zwięania ofertą okres w dniach; 30 (od ostatecmego terminu składania ofert).
Iv.4.|7) Czy przewiduje się uniewaznienie postępowania o udzięlenie zamówienia, w przypadku nieprąlznania
środków pochodzących z budżętu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej pTzez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały
byc przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamowięnia: nie
Y.) oGŁosZENIE o ZANIDWIENIU opublikowano w Biuletynie Zamowień Publiczrrych pod numerem
ogłoszenia:73177 -20|1 w dniu 04.03.201|
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