
Święciechowa: Budowa drogi - ulicy Stawowej w Gołanicach 
Numer ogłoszenia: 54345 - 2016; data zamieszczenia: 16.05.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Święciechowa , ul. Ułańska 4, 64-115 Święciechowa, woj. 
wielkopolskie, tel. 065 5333510, faks 065 5299548. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swieciechowa.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: Budowa drogi - ulicy Stawowej 
w Gołanicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
niniejszego zamówienia jest Budowa drogi - ulicy Stawowej w Gołanicach. Budowa polegać 
będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z kostki betonowej i zjazdów do posesji oraz 
wykonaniu odwodnienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt 
budowlany- zał. nr 9 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. 
nr 8 do SIWZ. Przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ stanowi materiał pomocniczy do 
sporządzenia wyceny. 2. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) został wskazany 
znak towarowy (marka), producent, dostawca, patent, pochodzenie materiałów lub wskazanie 
norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesień, o których mowa w art. 30 ust 
1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów 
lub rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i 
STWiOR pod warunkiem, że gwarantują uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od 
założonych w dokumentacji projektowej i STWiOR oraz będą zgodne pod względem: a) 
gabarytów i konstrukcji ( wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów 
składowych ) b) charakteru użytkowego ( tożsamość funkcji ) c) charakterystyki materiałowej 
( rodzaj i jakość materiałów ), d) parametrów technicznych ( wytrzymałość, trwałość, dane 
techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja e) parametrów 
bezpieczeństwa użytkowego, f) standardów emisyjnych. 3. Zamówienie obejmuje również: - 
urządzenie i zagospodarowanie placu budowy oraz jego zabezpieczenie, - oznakowanie robót 
i ich zabezpieczenie zgodnie z przepisami BHP, - wykonanie projektu organizacji ruchu, - 
zgłoszenie do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót oraz współpracy z 
tymi jednostkami w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, - obsługę geodezyjną oraz 
archeologiczną w trakcie realizacji zadania, - wykonanie powykonawczej inwentaryzacji 
geodezyjnej, - pokrycie szkód powstałych na skutek realizacji inwestycji z winy Wykonawcy, 
- uporządkowanie terenu budowy i doprowadzenie go do stanu pierwotnego oraz demontaż 



obiektów tymczasowych, - pokrycie kosztów związanych z odbiorami. - zgłoszenie do 
wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót oraz współpracy z tymi 
jednostkami w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego, - niezwłocznego informowania 
zamawiającego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogących 
wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy, - powiadamianie 
mieszkańców o zamiarze prowadzenia robót oraz podania do publicznej wiadomości 
terminów i zakresów ograniczeń w dostawach mediów, wynikających z realizacji robót, - 
informowania zamawiającego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 
dni przed zmianą. Zamawiający zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu 
umowy wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od 
Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót, 
Zamawiający nie będzie wskazywał miejsca wywozu materiałów z rozbiórki i ziemi z 
wykopów. Należy je wywozić na wysypisko odpadów uwzględniając w wycenie koszty 
utylizacji lub składowania odpadów i materiałów. Zaleca się aby wykonawca dokonał wizji 
lokalnej na terenie gdzie mają być wykonane prace oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, 
koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje niezbędne do przygotowania oferty. 4. Ustala się 
następujące dwa odbiory: 1) odbiór częściowy po wykonaniu całości robót na odcinku od km 
0+000,00 do km 0+200,00 2) odbiór końcowy po wykonaniu całości zamówienia 
dotyczącego budowy nawierzchni ulicy Stawowej w Gołanicach wraz z odwodnieniem. Do 
odbioru częściowego należy dostarczyć: - szkice inwentaryzacyjne, - zestawienie długości 
sieci i powierzchni drogi podpisane przez obsługę geodezyjną budowy, - atesty i certyfikaty 
na wszystkie wbudowane materiały, - wyniki badań wymagane przez SST. Do odbioru 
końcowego należy dostarczyć: - szkice inwentaryzacyjne - zestawienie długości sieci i 
powierzchni drogi podpisane przez obsługę geodezyjną budowy - atesty i certyfikaty na 
wszystkie wbudowane materiały, - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, - wyniki 
badań wymagane przez SST, - dokumenty gwarancyjne, - sprawozdanie z nadzoru 
archeologicznego. 5. Wykonawca w terminie 15 dni od zawarcia umowy na niniejsze zadanie 
opracuje Harmonogram realizacji robót wraz z uwzględnieniem projektu organizacji ruchu. 
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną, pozwoleniem na budowę oraz 
obowiązującymi przepisami, w tym Prawem budowlanym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. 

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:   
Zakończenie: 31.10.2016. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: Wysokość wadium wynosi 15 000zł (słownie: piętnaście 
tysięcy złotych) i należy je wnieść przed upływem terminu do składania ofert. 

III.2) ZALICZKI  

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 Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten spełni wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej jedną podobną robotę (roboty 
budowlane polegające na budowie drogi o wartości nie mniejszej niż 280.000,- 
zł) i złoży wykaz tych robót zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ - z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączy 
dowody dotyczące tych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenia) oraz złoży 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - według zał. nr 
3 do SIWZ, 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 do SIWZ. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek zostanie uznany za spełniony, gdy wykonawca złoży oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3 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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• 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; 

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 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5) 

1. Dowód dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w przypadku 
polegania na zdolnościach innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, w 
szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do 



dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, 
zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek 
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda 
dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów 
innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, 
przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z 
innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 
zamówienia. 2. . Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 
ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający 
żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów 
wymienionych w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 - 7 SIWZ. 3. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o zamówienie: a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie (w tym członek Konsorcjum wspólnik spółki cywilnej ) musi złożyć 
dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 4 - 8 SIWZ, b) pozostałe dokumenty 
Rozdział VI ust. 1 pkt 1 - 3 oraz pkt 9 SIWZ mogą być przedstawione przez jednego 
Wykonawcę lub wspólnie (przez pełnomocnika Konsorcjum, spółki cywilnej), w zależności 
od tego czy spełniają w tym zakresie warunki udziału każdy z osobna czy tylko łącznie. 
Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie: - zobowiązani są ustanowić 
Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje 
się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za 
zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów, - pełnomocnictwo musi mieć formę 
pisemną, dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty. 4. dowód wniesienia 
wadium, 5. kosztorys ofertowy (załączenie kosztorysu ofertowego nie jest obligatoryjne, 
jednak jest on zalecany). 

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 - 90 
• 2 - Okres gwarancji - 10 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Istotnie postanowienia umowy zawarte zostały we wzorze umowy - Załącznik nr 7 do SIWZ. 
W przypadku, gdy zamówienie będzie realizowane z udziałem podwykonawców umowa 



zostanie uzupełniona o zapisy dotyczące solidarnej odpowiedzialności. Zamawiający ze 
wzorze umowy przewidział możliwość jej zmiany i określił warunki zmiany. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/128-zamowienia-
publiczne/roboty-budowlane/ogloszenia 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: SIWZ 
można pobrać bezpłatnie z ww. strony internetowej. Natomiast za specyfikację w wersji 
papierowej płaci się przelewem 50zł na konto nr 58 9043 1083 2834 0036 9875 0007. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  31.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Święciechowie, ul. Ułańska 4, 64-
115 Święciechowa, pokój nr 6, pierwsze piętro. 

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 

 


