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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.um.szczuczyn.pl 

 
Szczuczyn: Przebudowa drogi gminnej nr 104232B na odcinku przez miejscowość Bzury 

Numer ogłoszenia: 93258 - 2012; data zamieszczenia: 26.03.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Szczuczynie , Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, 

woj. podlaskie, tel. 086 2735080, faks 086 2735081. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.szczuczyn.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 104232B 

na odcinku przez miejscowość Bzury. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 104232B na odcinku przez miejscowość Bzury. Pas drogowy 

pod przebudowę drogi posiada długość 516 mb. i szerokość zmienną od 8m do 9m. Początek i koniec 

oraz wierzchołki odcinków dowiązano do punktów stałych. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi 

lokalnej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu 

KR-1 z wykorzystaniem istniejącej podbudowy brukowej. Przebudowa drogi będzie polegała na 

rozbiórce istniejących krawężników, chodników i przepustu rurowego, wykonanie nowego przepustu 

z tworzyw sztucznych w miejscu istniejącego, na wykonaniu wyrównania podbudowy brukowej 

kruszywem łamanym, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego w miejscu rozbiórki nawierzchni 

brukowej, ułożeniu warstw jezdnych z betonu asfaltowego, wykonaniu chodników i wjazdów 

bramowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie ścieków pod chodnikowych, uzupełnieniu 

poboczy ustawieniu progów zwalniających oraz wykonaniu oznakowania poziomego i pionowego. 

Przedsięwzięcie obejmuję także przebudowę skrzyżowania projektowanego odcinka z drogą gminną 

położoną na działce nr 206/1. Szerokość jezdni będzie wynosić 5,5m w przekroju półulicznym oraz 

6,0m w przekroju ulicznym. Konstrukcja nawierzchni: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o 

grubości 4 cm., warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o grubości 4 cm. Szczegółowe rozwiązania 

projektowe określa dokumentacja techniczna opracowana przez projektanta mgr inż. Bogdana 

Kuczyńskiego. (upr. PDL/0020/POOD/06). 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7, 

45.23.32.90-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

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

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

15.06.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8000,00 złotych 

(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) 

III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 
Działalność prowadzona na potrzeby wykonywania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

koncesji, zezwolenia lub licencji. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana 

będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę 

http://www.um.szczuczyn.pl/
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III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie uznany za spełniony poprzez złożenie wykazu - 

załącznik nr 4 do SIWZ, robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. 

Warunek zostanie oceniony na podstawie przedstawionych dokumentów, potwierdzających, że roboty 

budowlane, zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

Wykonawca musi wykazać, że w tym okresie wykonał przynajmniej jedno zadanie polegające na 

budowie, przebudowie nawierzchni drogowej wraz z chodnikami o długości powyżej 500mb. na 

kwotę minimalną 300 tyś. złotych. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana 

będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez 

wykonawcę 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie uznany za spełniony 

poprzez: a) złożenie wykazu - załącznik nr 5 do SIWZ, osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia. W wykazie należy wyszczególnić osobę, która będzie pełniła funkcje wymienione 

poniżej, spełniające następujące wymagania: - 1 osoba wyznaczona do pełnienia funkcji kierownika 

budowy w branży drogowej, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami, wraz ze złożeniem 

oświadczenia, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 

dokumenty i oświadczenia złożone przez wykonawcę 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków 

udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty i oświadczenia złożone przez 

wykonawcę 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy 

przedłożyć: 
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  

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane 

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

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, 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 
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postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

potencjał 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

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

potwierdzający, 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  

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania 

albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 

oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub 

kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania 

osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

takiego zaświadczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez wykonawcę wg. wzoru stanowiącego załącznik 

nr 1 do niniejszej SIWZ, 2. Kosztorys ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę, 

sporządzony metodą uproszczoną z tabelą elementów scalonych (dokument ten stanowi jedynie 

dokument poglądowy i nie będzie brany pod uwagę przy ocenie ofert) 3. Pełnomocnictwo do 

reprezentowania przed zamawiającym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli wykonawca 

mocuje pełnomocnika 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 

u których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Dopuszcza się zmiany postanowień umowy oraz określa warunki dokonania tych zmian w 

następujących przypadkach: 1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu zamówienia będzie możliwa w 

przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, w następstwie, 

których wystąpi konieczność udzielenia zamówień dodatkowych wykonawcy robót budowlanych, 

których wykonanie rzutuje na termin wykonania zamówienia podstawowego. 2) Zmiana którejkolwiek 

z osób wyznaczonych do kierowania robotami, wskazanych w ofercie wykonawcy, może zostać 

zaakceptowana wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje zawodowe tych osób będą spełniać warunki 

postawione w tym zakresie w SIWZ. Zmiana musi być uzasadniona przez wykonawcę na piśmie i 

musi być zaakceptowana przez zamawiającego. 3) Powierzenie podwykonawcom innej części 

przedmiotu zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy lub części niewskazanej w ofercie 

wykonawcy. 4) Zmiana podwykonawcy na etapie realizacji robót. 5) Zmiana wysokości ceny 

umownej brutto będzie możliwa w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych 

przedmiotem zamówienia w trakcie jego realizacji - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, 

których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.um.szczuczyn.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 

Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 Szczuczyn pokój nr 15. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
13.04.2012 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac 1000 lecia 23, 19-230 

Szczuczyn Sekretariat, pokój nr 1. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

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

Unii Europejskiej: Nie dotyczy. 

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 

 


