
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU na roboty budowlane 

Zadanie: Remont nawierzchni drogowej ulic: Łoteckiego, Rynek, Zwoleńska, Cicha i 
Wąska w miejscowości Solec nad Wisłą oraz Modernizacja drogi gminnej Nr 190602W 

w miejscowości Zemborzyn Pierwszy Kolonia 
 

I. ZAMAWIAJĄCY : Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad 

Wisłą, tel. 48 3761266, 3761257, faks 48 3761266, www.solec.pl  

II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1) Remont nawierzchni drogowej ulic: Łoteckiego, Zwoleńskiej, Rynek, Cichej i Wąskiej w 

miejscowości Solec nad Wisłą, zadanie obejmuje: - Wykonanie mechanicznego czyszczenia 

istniejącej nawierzchni drogowej. - Rozebranie istniejących krawężników i odwiezienie na 

odległość do 1 km w miejsce wskazane przez Inwestora. - Wykonanie nowych krawężników 

betonowych o wym. w przekroju 15 x 30 cm na ławie betonowej z bet. B-10. - Zagęszczenie 

istniejącej podbudowy mechanicznie. Projektowane warstwy konstrukcyjne nawierzchni: -

wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o uziarnieniu 0 - 31.5 mm, średniej 

grubości 5 cm po zagęszczeniu, -podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/12.8 mm o 

średniej grubości 3 cm, -wiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie podbudowy 

bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m2, -warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12.8 mm 

grubości 4 cm dla ruchu KR1. Szerokość jezdni zmienna - od 4.00 do 7.30 m, spadek 

poprzeczny dwustronny (daszkowy) - 2%. Regulacja pionowa włazów studzienek 

kanalizacyjnych.  

2) Modernizacja drogi gminnej Nr 190602W w miejscowości Zemborzyn Pierwszy Kolonia, 

zadanie obejmuje: -Usunięcie warstwy urodzajnej z poboczy na odkład. -Wykonanie 

mechanicznego profilowania wraz z korytowaniem na głębokość do 5 cm z częściowym 

formowaniem poboczy. - Zagęszczenie istniejącej podbudowy mechanicznie. Projektowane 

warstwy konstrukcyjne drogi: -wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o 

uziarnieniu 0 - 31.5 mm, średniej grubości 10 cm po zagęszczeniu, -podbudowa z mieszanki 

mineralno-bitumicznej 0/12.8 mm o średniej grubości 3 cm, -wiązanie między warstwowe 

poprzez skropienie podbudowy bitumem w ilości 0.1 - 0.3 kg/m2, -warstwa ścieralna z betonu 

asfaltowego 0/12.8 mm grubości 4 cm dla ruchu KR1. Szerokość jezdni - 3.00 m, spadek 

poprzeczny dwustronny (daszkowy) - 2%. Dowieźć brakującą ziemię piaszczysto gliniastą i 

wbudować w pobocza. Wykonać pobocza szerokości 50 cm po obydwu stronach jezdni z 

kruszywa łamanego 0 - 31.5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Odłożony humus 

rozplantować wzdłuż poboczy. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w 

przedmiarach robót oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru 

robót. 

II.1.1) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. - roboty drogowe 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 



 Zadanie winno być wykonane do: 30.08.2010. 

INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

• Informacja na temat wadium: 1.Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu 

obowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 5 000 zł do 07.07.2010r. do godz. 8:30. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.3.1) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z 

informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (kopia uprawnień 

budowlanych branży drogowej kierownika budowy), przez zastosowanie 

formuły spełnia/nie spełnia  

III.3) 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.3.1) 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  

• III.3.2) 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 postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy  

• 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 

ubezpieczenie 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 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.3.2.  

PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT – najniższa cena. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1. lub pobrać ze strony internetowej www.bip.solec.pl 

IV.4.) Termin składania ofert: 07.07.2010 godz. 830, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy 

Solec nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27 - 320 Solec nad Wisłą. 

Otwarcie ofert nastąpi 07.07.2010r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą. 

IV.5) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 


