
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 
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Polska Cerekiew: Przebudowa drogi dojazdowej do gru ntów 

rolnych w obr ębie Witosławic  

Numer ogłoszenia: 106289 - 2016; data zamieszczenia : 27.06.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:   
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi , ul. Raciborska 4, 47-260 Polska 

Cerekiew, woj. opolskie, tel. 077 4801460, faks 077 4801460. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.polskacerekiew.pl 

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące dynamicznego 

systemu zakupów:  ne dotyczy 

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 dojazdowej do 

gruntów rolnych w obrębie Witosławic. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia 

jest wykonanie przebudowy nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w 

ewidencji gruntów dz. nr 209, 277, 293 i 308 obręb Witosławice, gm. Polska Cerekiew. Zamówienie 

obejmuje: 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1.1 Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach ziemnych dróg w terenie równinnym - 0,967 km 1.2 Oczyszczenie mechaniczne 

nawierzchni drogowej nieulepszonej - 3857,325 m2 2. PODBUDOWA 2.1 Wyrównanie istniejącej 

podbudowy tłuczniem niesortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po 



zagęszczeniu 10 cm - 3857,325 m2 3. NAWIERZCHNIA 3.1 Nawierzchnie drogowe z kostki 

brukowej /dwuteownik/ 20x16,5 cm o grubości 8 cm, na podsypce z miału kamiennego grubości 5 

cm - 3663,925 m2 3.2 Warstwa odcinająca zagęszczona mechanicznie piaskiem, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 10 cm - 93,40 m2 3.3 Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe - wykonanie oporu 

nawierzchni z betonu C16/20 - 38,68 m3 4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 4.1 Wzmocnienie 

poboczy przy pomocy tłucznia kamiennego twardego, grubość warstwy po zagęszczeniu 7 cm - 

967,00 m2. 

II.1.5)  
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących  

•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6, 

45.11.12.91-4, 45.23.24.51-8, 45.23.32.20-7, 45.23.60.00-0. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 19.08.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Na podstawie art. 45 ust. 2 Zamawiający żąda, a Wykonawca 

zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 

00/100) z dopiskiem: Wadium w przetargu ZP.271.1.2016 pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w obrębie Witosławic do dnia 12 lipca 2016r. do godz. 11.00. Forma wadium 

zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy PZP. 

III.2) ZALICZKI  

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

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o Wykazanie przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności wpisanych w stosownym dokumencie rejestrowym. Zamawiający dokona oceny 

spełniania warunku na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów na 

zasadzie spełnia - nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykazanie, iż Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 

a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał i protokolarnie 

zakończył realizację minimum dwóch zadań o podobnym charakterze o wartości minimum 

400 000,00 zł brutto każde z nich z załączeniem poświadczeń-dowodów, określających, czy 

robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została wykonana 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, Zamawiający dokona 

oceny spełniania warunku na podstawie przedłożonych przez Wykonawców dokumentów 

na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Brak wymagań 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykazanie, że Wykonawcy dysponują bądź będą dysponować osobami zdolnymi do 

realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję kierownika robót 

- posiadającą, doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 poz. 1409 ze zm.) lub odpowiadające im 

równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów - zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, przynależącą do 

właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający określając w/w wymogi dopuszcza 

odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw EOG oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

Budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 

2008r. Nr 63 poz. 394). Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawców dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  



o Wykazanie, iż Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia, tj. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 

co najmniej 400.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawców dokumentów na zasadzie spełnia - nie spełnia. 

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 spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

należy przedło żyć: 

• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności 

koncesje, zezwolenia lub licencje; 

• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i 

wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz wskazujących, czy 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 do 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; 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 

wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 

wystawioną nie wcześniej niż 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 niż 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli 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 niż 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, 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 ubezpieczenia 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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części 



zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, 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; 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

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

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy 

do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1. Oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upoważniającego do podejmowania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, o ile nie wynika to z przepisów prawa lub 

innych dokumentów załączonych do oferty (Druk nr 2). Oryginał pełnomocnictwa wymagany jest 

również w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (jeśli dotyczy). 2. 

Wypełniony formularz oferty wraz wypełnionym przedmiarem robót (Druk nr 1). 3. Podpisany przez 

uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) Wykonawcy, projekt umowy wraz z pieczątką 

firmową i imienną wykonawcy (Druk nr 11). 4. Oświadczenie wskazujące w ofercie część 

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, które Zamawiający żąda na 

mocy Art. 36 ust. Ustawy (Druk nr 8). 5. Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy 

do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 

(jeśli dotyczy). 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 80 

• 2 - Okres gwarancji - 20 

IV.2.2)  
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

16.2. Zmiany treści zawartej umowy możliwe będą jedynie w trybie art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych i mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach tylko za zgodą Stron, po protokolarnym 

opisaniu zdarzenia, na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności w przypadku zmiany 

terminu realizacji przedmiotu zamówienia wynikającego z niezawinionych przez Wykonawcę i 

Zamawiającego okoliczności lub działania tzw. /siły wyższej/, niemożliwej do przewidzenia i 

zapobieżenia, w tym: katastrofalne działanie przyrody, zmiana przepisów prawnych powodująca 

wydłużenie terminu realizacji zamówienia - od momentu zaistnienia w/w okoliczności 

potwierdzonych protokolarnie na czas usunięcia ich skutków. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.polskacerekiew.pl 

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

Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. (pokój 11). 

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

12.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 

Polska Cerekiew. (pokój 16 - Sekretariat). 

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

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Opolskiego na 

realizację zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.. 



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 
 


