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

www.bip.przytyk.pl 

 

Przytyk: Przebudowa drogi gminnej nr 350923W Żerdź - Jabłonna 

Numer ogłoszenia: 78442 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przytyk , ul. Zachęta 57, 26-650 Przytyk, woj. mazowieckie, tel. 048 
6180095 w. 35, faks 048 6180087. 

• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: www.bip.przytyk.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 350923W Żerdź - 
Jabłonna. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje roboty 
drogowe tj.; roboty przygotowawcze, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowy, nawierzchnie, roboty 
wykończeniowe.. 
II.1.5)  
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających  

• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na roboty występujące w zamówieniu 
podstawowym, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp do wysokości 5% wartości zamówienia 
podstawowego na podstawie odrębnej umowy. 

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: 30.09.2016. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości  
4 900,00 PLN (słownie: cztery tysiące dziewięćset złotych). 
III.2) ZALICZKI 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca winien wykazać, że wykonał ( zakończył ) w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okre-
sie) co najmniej 1 za-danie polegające na budowie lub przebudowie dróg o wartości nie mniejszej 
niż 300 000,00 PLN ( słownie: trzysta tysięcy złotych). UWAGA Wartość podana w dokumentach 
potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wykazane przez Zamawiającego, Wy-
konawca przeliczy wg. średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku, gdy w dniu zamieszczenia ogłoszenia NBP nie 
opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs 
NBP. Sposób spełnienia warunku w przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspól-
nie: ww. warunek wykonawcy spełniają wspólnie. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą, która 

będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymującą się kwalifikacjami zawodowymi 
niezbędnymi do wy-konania przedmiotowego zamówienia, doświadczeniem i wyksztalceniem od-
powiednimi do stanowiska jakie zostanie jej powierzone: a) osoba na stanowisku kierownika budo-
wy i robót drogowych posiadająca: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wyda-
ne na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Sposób spełnienia warunku w przypadku 
złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie: ww. warunek wykonawcy spełniają wspól-
nie. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTAR-
CZYĆ 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu skła-
dania 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 wy-
konania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty 
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie 
lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykona-
nych  nienależycie 
W wykazie należy wskazać roboty potwierdzające spełnienie warunku określonego w pkt. III.3.2.;  

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzial-
nych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informa-
cjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wyko-
nania 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodar-
czej, 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 Rolnicze-
go Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnie-
nie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania de-
cyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składa-
nia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert;  

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 potwierdza-
jący, 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 udziele-
nie zamówienia albo składania ofert;  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 mie-
siące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

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 kapita-
łowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
W sytuacji, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamó-
wienia innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowiązany jest udowod-
nić Zamawiające-mu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbęd-
nych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz dokumenty (informacje) dotyczące: a) zakresu do-
stępnych 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 w wykonywaniu zamówienia. Jeżeli w kraju 
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie 
wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed 
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub przed notariuszem. W powyższym przypadku ustalenia podane w pkt III.4.3.1dotyczące 
terminu wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 



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 - 95  

• 2 - okres gwarancji jakości i rękojmi za wady - 5  

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

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 
Zamawiający przewiduje możliwość: a) zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia omyłki pisarskiej lub 
rachunkowej; b) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadkach: - wyjątkowo niesprzyjających 
warunków pogodowych, - działania siły wyższej, - konieczności wykonania robót dodatkowych i zamien-
nych oraz zamówień dodatkowych i uzupełniających; - wystąpienia przerw w realizacji robót lub ich 
wstrzymanie z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; c) wykonanie, na polecenie Zamawiającego, robót 
wynikających z dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia lub z zasad wiedzy technicznej, a 
nie wyszczególnionych w przedmiarze robót i nie podanych w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę 
wg.pkt.12.4 SIWZ ; d) wykonanie, na polecenie Zamawiającego, robót zamiennych w stosunku do projekto-
wanych w dokumentacji projektowej, w przypadku gdy wykonanie tych robót spowoduje poprawienie jako-
ści robót, będą one korzystne finansowo dla Zamawiającego lub wyeliminują wadliwe rozwiązania przyjęte 
w dokumentacji projektowej; e) rezygnacji z części robót w przypadku zmian w dokumentacji projektowej, 
błędów, zawyżenia ilości robót do wykonania; f) zmiany ustalonych podwykonawców w sytuacjach, gdy do-
tychczasowy podwykonawca nie realizuje umowy w sposób należyty, bądź z przyczyn losowych nie może 
kontynuować robót; g) zmiany ustalonych w umowie kierowników budowy lub robót w uzasadnionych przy-
padkach. Nowy kierownik budowy, robót winien spełniać warunki nie gorsze od tych jakie były postawione 
dla kierownika budowy lub robót w specyfikacji; h) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania robót 
przewidzianych w dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia, wynikających z zasad wiedzy 
technicznej a nie ujętych w kosztorysie ofertowym , wykonania robót zamiennych, rezygnacji z części robót 
oraz zmiany ustawowej stawki podatku VAT. i) zmiany wynagrodzenia w przypadku wykonania; zamówień 
uzupełniających i dodatkowych. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówie-
nia: www.bip.przytyk.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Przytyku 
ul. Zachęta 75, 26-650 Przytyk, pokój nr 26.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2016 
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Przytyku ul. Zachęta 75, 26-650 Przytyk, pokój nr 24 tj. sekretariat. 
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 nie-
przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środ-
ków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone z Biuletynie zamówień publicznych w dniu  06 kwietnia 2016r. 

 

Przytyk, dnia, 06 kwietnia 2016r. 
 


