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Węgliniec: Przebudowa chodników i parkingu w Ruszowie  

Numer ogłoszenia: 144782 - 2014; data zamieszczenia : 29.04.2014 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Węgliniec , ul. Sikorskiego 3, 59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie, 

tel. 075 77 11 435, faks 075 77 12 551. 

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

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 chodników i parkingu w 

Ruszowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  ZADANIE NR 1 - 

Przebudowa chodnika na działce nr 860 przy ul. Ratuszowej w Ruszowie 1) Przedmiotem 

zamówienia jest przebudowa chodnika na działce nr 860 przy ul. Ratuszowej w Ruszowie, zgodnie 

z: 1. dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany b) Przedmiar robót, który jest 

dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Zawarte w 

przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc wykonawcom w 

oszacowaniu kosztów zadania. 2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 2) Zakres 

robót obejmuje m.in.: a)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b)roboty ziemne, c)podbudowy, 

d)nawierzchnia, e)krawężniki i obrzeża, f)regulacja pionowa studzienek i urządzeń wodociągowych. 

ZADANIE NR 2 - Przebudowa chodnika na działce nr 846 przy ul. Szklanej w Ruszowie 1) 

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa chodnika na działce nr 846 przy ul. Szklanej w 

Ruszowie, zgodnie z: 1. dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt budowlany b) Przedmiar 



robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 

robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc 

wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. 2. Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru 

Robót 2) Zakres robót obejmuje m.in.: a)roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, b)podbudowy, 

c)nawierzchnia, d)krawężniki i obrzeża, e)ściek podkrawężnikowy, f)regulacja pionowa studzienek i 

urządzeń wodociągowych. ZADANIE NR 3 - Przebudowa parkingu przy Domu Kultury na działce nr 

131/4 i 849 w Ruszowie 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa parkingu przy Domu Kultury 

na działce 131/4 i 849 w Ruszowie, zgodnie z: 1. dokumentacją projektową zawierającą: a) Projekt 

budowlany b) Przedmiar robót, który jest dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę robót 

budowlanych i pomóc wykonawcom w oszacowaniu kosztów zadania. 2. Specyfikacją Techniczną 

Wykonania i Odbioru Robót 2). Zakres robót obejmuje m.in.: a)roboty przygotowawcze i 

rozbiórkowe, b)kanalizacja deszczowa, c)podbudowy, d)nawierzchnia, e)krawężniki i obrzeża, W/w 

opracowania stanowią załącznik nr 8 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne 

opisanym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego 

jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia i technologie spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Ustala się następujące warunki płatności: 3.1. 

podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe. 3.2. należne wykonawcy wynagrodzenie 

będzie płatne po zakończeniu robót i podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego 

wykonanych robót. 3.3. płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do 

siedziby Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 5. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie zamierza 

zawierać umowy ramowej. 7.Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień 

uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego 

rodzaju zamówienia 9. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi 36 miesięcy od dnia 

odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 

10. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku 

wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji części 

zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 11. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy 

dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 

ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż 



proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym 

niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.26-9, 45.23.33.40-4. 

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: 11.07.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Wykonawca wniesie wadium w wysokości 2 000,00 zł przed 

upływem terminu składania ofert, który został określony w rozdziale X pkt. 1 SIWZ. 2. W zależności 

od woli Wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: a) pieniądzu (przelew na rachunek 

bankowy wskazany przez zamawiającego), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 

poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz. 1158, 

z późn. zm. ) 3. W przypadku wnoszenia wadium w formach, o których mowa w pkt. 2 lit. od b) do e) 

oryginał gwarancji/poręczenia należy umieścić w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie 

z zapisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr 41 8382 0001 2600 0648 3000 0070, z 

zaznaczeniem Przebudowa chodników i parkingu w Ruszowie - kopię przelewu (wpłaty) proszę 

dołączyć do oferty. 5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje w chwili uznania 

(zaksięgowania) kwoty wadium na rachunku bankowym Zamawiającego, co oznacza, iż wadium 

musi znaleźć się na rachunku Zamawiającego najpóźniej do dnia oraz godziny wyznaczonych jako 

termin składania ofert. 6. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowalną formą 

wadium zostanie wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia, a jego oferta zostanie 

uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. 

Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. VII.8. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz 

z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie 

złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że 



udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 9. Jeżeli wadium wniesiono w 

pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, 

na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz 

prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 10. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została 

wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 

określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy. 11. W przypadku wniesienia wadium w formach wymienionych w pkt. 2 lit. od b) 

do e) SIWZ z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać, iż wypłata Zamawiającemu sumy 

gwarancyjnej nastąpi także w przypadku określonym w pkt. VII. 8) SIWZ. 12. Zamawiający wymaga, 

aby niepieniężne formy zapłaty wadium miały charakter nieodwołalny i bezwarunkowy - równoważny 

pieniądzu. 

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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w okresie ostatnich 

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, w wykonaniu co najmniej jednej roboty budowlanej (zamówienia na 

roboty budowlane), odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. zamówienia obejmującego wykonanie nawierzchni z 

kostki betonowej o wartości co najmniej 80 000,00 zł W przypadku oferty składanej wspólnie 

przez kilku Wykonawców, warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 



• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

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: 

• 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale ży przedło żyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

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; 

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; 

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 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  

1. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do umowy wyłącznie wymienionych w pkt XVI niniejszej 

specyfikacji zmian w drodze aneksu, poprzedzonych pisemnym umotywowanym wnioskiem strony 

zainteresowanej wprowadzeniem wnioskowanych zmian z uwzględnieniem warunków ich 

wprowadzenia. 2. Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia wykonawcy: 2.1. w przypadku zmiany 

w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie 

stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian; 2.2. zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu 

zamówienia. 3.Wykonawca może wnioskować o dokonanie zmiany osoby posiadającej stosowne 

uprawnienia w przypadku śmierci, choroby, innego zdarzenia losowego uniemożliwiającego 

pełnienie funkcji. 4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spośród 

personelu kluczowego, jeśli uzna, że nie spełnia ona w sposób należyty obowiązków wynikających z 

umowy. 5. W przypadku zmiany określonej w ust. 3 i 4., nowa osoba musi spełniać wymagania 

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Zamawiający może zmienić termin 

realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 6.1. zawieszenia robót budowlanych przez 

Zamawiającego, 6.2. wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót budowlanych, 6.3. działania 

siły wyższej, 6.4. zmian dokumentacji projektowej, dokonywanych na wniosek Zamawiającego lub 

zgłaszanych i zaakceptowanych przez Zamawiającego, 6.5. zmian dokonanych na podstawie art. 23 

pkt 1 ustawy Prawo budowlane - zmiana rozwiązaniach projektowych - jeżeli są one uzasadnione 

koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu 

budowy; 6.6. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających 

prowadzenie prac, 6.7. zmian terminów wynikających z umowy o dofinansowanie; 6.8. zlecenia 

Wykonawcy robót budowlanych lub innemu podmiotowi wykonania robót budowlanych dodatkowych 



w rozumieniu przepisu art. 67 Ustawy. 6.9. z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających 

wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron. 7.Termin 

wykonania umowy może zostać wydłużony maksymalnie o czas opóźnienia spowodowanego 

okolicznościami określonymi w pkt 3. 8.Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy: 

8.1.Ustalenie przy podpisaniu umowy lub w drodze aneksu do niej terminów wykonywania 

poszczególnych czynności objętych zakresem rzeczowym przedmiotu umowy; 8.2. Zmiana danych 

związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana numeru rachunku 

bankowego); 8.3.Zmiana danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między 

stronami. 9.Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie 

może nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie. 

10.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy muszą mieć formę pisemną pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.wegliniec.pl 

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

Miasta ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec. 

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

15.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Sikorskiego 3 59-940 Węgliniec 

Sekretariat - pokój nr 21. 

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

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 

 
 


