
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Pęczniew: Przebudowa polegająca na modernizacji drogi dojazdowej do gruntów 
rolnych w miejscowości Księża Wólka. 

Numer ogłoszenia: 144333 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Pęczniew , ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. 
łódzkie, tel. 043 6781519, faks 043 6781519. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://e-peczniew.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: Przebudowa polegająca na 
modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi 
ma polegać na wykonaniu nawierzchni bitumicznej w miejscu nawierzchni o zróżnicowanej 
konstrukcji. Konstrukcja drogi etap I podetap I a).w śladzie istniejącej drogi o nawierzchni 
tłuczniowej gr.5 i 6 cm przewidziano następująca konstrukcję: -podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie górnej gr. 8 cm wg. 
normy PN-EN 13285 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr.4 cm wg normy 
PN-EN 13108-1 b). w śladzie istniejącej drogi o nawierzchni żużlowo-żwirowej gr. 3 cm, 
tłuczniowej gr 3 cm, żwirowej 4 cm przewidziano następującą konstrukcję: -podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie górnej gr.12cm 
wg normy PN-EN 13285 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg normy 
PN-EN 13108-1 c) w śladzie istniejącej drogi o zróżnicowanej nawierzchni tłucznowo-
żużlowo-żwirowej przy gr. 5 cm. przewidziano następującą konstrukcję: -podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie górnej gr. 10 
cm wg. normy PN-EN 13285 -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm wg. 
normy PN0EN 13108-1 d). w miejscu poszerzeń konstrukcja będzie następująca: -warstwa 
odcinająca z piasku gr. 10 cm wg. normy PN-EN 13285 -podbudowa z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie górnej gr. 15 cm wg. normy PN-EN 
13285 -warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr.4 cm wg. normy PN-EN 13108-1 
Projekt przewiduje odkopanie rowów przy przepustach na długości 30m z każdej strony oraz 



wykonanie obustronnych poboczy z gruntu rodzimego gr. 15 cm pozyskanego z wykopów na 
poszerzeniach. W projekcie zawarto także wykonanie wjazdów do posesji o konstrukcji: - 
warstwa odcinająca gr 10 cm wg. normy PN-EN 13285 - wjazd z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie górnej gr. 10 cm wg. normy PN-EN 
13285. Konstrukcja włączenia do drogi wojewódzkiej: a). na odcinku od km 0+000 do km 
0+025 -warstwa odcinająca z piasku gr. 15cm wg normy PN-EN 13285 -podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 20 cm wg normy PN-
EN 13285 -podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P gr 7 cm wg. normy PN-EN 13108-1 -
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm wg normy PN-EN 13108-1 -warstwa 
ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5 cm wg normy PN-EN 13108-1 b). na odcinku od 
km 0+025 do km 0+045 - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 
0-31,5 mm w warstwie górnej gr. 10 cm wg normy PN-EN 13285 - warstwa ścieralna z 
betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm wg normy PN-EN 13108-1 - warstwa ścieralna z betonu 
asfaltowego AC 8S gr 3 cm wg normy PN-EN 13108-1 c). konstrukcja poszerzeń będzie 
obejmować: -warstwa odcinająca z piasku gr 15cm wg normy PN-EN 13285 - podbudowa z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm w warstwie górnej gr 15 cm 
wg normy PN-EN 13285 -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego BA 0/12 mm gr. 5cm AC 
11S gr. 5 cm wg normy PN-EN 13108-1 -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 3 
cm wg normy PN-EN 13108-1 Projekt przewiduje także odkopanie rowów przy przepuście na 
długości 30 m z każdej strony oraz wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm wg normy PN-EN 13285.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7. 

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: 
30.09.2013. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 
8000,00 zł 2.Wadium powinno być wniesione przed terminem składania ofert w jednej lub 
kilku następujących formach: -pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 
Bank Spółdzielczy w Poddębicach nr 45926300004012306020040003. Na przelewie należy 
umieścić informację : wadium na zadanie pn: Przebudowa polegająca na modernizacji drogi 
dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Księża Wólka. O uznaniu przez 
Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie decyduje data 
wpływu środków na rachunek Zamawiającego. -poręczeniach bankowych lub poręczeniach 
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowych, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym -gwarancjach bankowych -gwarancjach ubezpieczeniowych -
poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust 5 pkt.2 ustawy z dnia 



9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 
2007r., Nr 42, poz. 275 ) 

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, 
je żeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się poprzez analizę i 
ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest przestawić wykaz wykonanych w okresie 
ostatnich pięciu lat robót budowlanych podobnych jak w przedmiocie 
zamówienia a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to z tego 
okresu, z podaniem ich rodzaju i wartości, dat i miejsca wykonania oraz 
załączenia dowodów dotyczących najważniejszych robót określających, czy 
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 
one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone. podobnych jak w przedmiocie zamówienia a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy to z tego okresu, z podaniem ich rodzaju 
i wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączenia dowodów dotyczących 
najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały one wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Stwierdzenie spełnienia 
warunku odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez 
Zamawiającego od Wykonawcy. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca przedstawia wykaz osób, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi. Wymaga się 
aby Wykonawca dysponował min 1 osobą, uczestniczącą w wykonaniu 
zamówienia, która posiada stosowne uprawnienia do kierowania robotami 
budowlanymi w specjalności budowy dróg. Stwierdzenie spełnienia warunku 
odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez 
Zamawiającego od Wykonawcy. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca przestawia informacje z banku lub spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie 
się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez Zamawiającego od 
Wykonawcy. 

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:  

• 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; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 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; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

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.4.3) 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; 

• 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 miesiące 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 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; 

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.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 na podstawie art.144 ust 1.ustawy Pzp przewiduje możliwo ść zmiany zawartej 
umowy w następujących przypadkach: - Zamawiający dopuszcza w trakcie obowiązywania 
umowy zmianę ceny w związku ze zmianą stawki podatku VAT -na wniosek Wykonawcy 
Zamawiający może zgodzić się na przedłużenie terminu wykonania zamówienia o czas 
opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu 
zamówienia w przypadku wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót, szczególnie 



niesprzyjających warunków atmosferycznych, które nie były możliwe do przewidzenia, 
działania siły wyższej mającej wpływ na termin wykonania zamówienia ( huragan, powódź, 
pożar, stan wyjątkowy, stan wojenny itp. ) -termin realizacji może ulec zmianie w przypadku 
konieczności wykonania robót dodatkowych niezbędnych do właściwego wykonania 
przedmiotu umowy, a który nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony inte rnetowej, na które j jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://e-peczniew.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Pęczniew, ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  31.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy Pęczniew, ul. główna 
10/12, 99-235 Pęczniew.. 

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 udzielone j przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

Wójt Gminy Pęczniew 

/-/ Marcin Pęczniew 


