
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Solec nad Wisłą: Modernizacja drogi gminnej nr ew. 322 dojazdowej  

do gruntów rolnych w Sadkowicach 

Numer ogłoszenia: 158891 - 2011; data zamieszczenia w BZP: 07.06.2011 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą , ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad 
Wisłą, woj. mazowieckie, tel. 48 3761266, 3761257, faks 48 3761266, www.solec.pl 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 Modernizacja drogi gminnej nr ew. 322 dojazdowej do gruntów rolnych w Sadkowicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie 
obejmuje: 
 - Ścinanie drzew, karczowanie pni 
 - Usuniecie warstwy urodzajnej z poboczy na odkład 
 - Mechaniczne profilowanie wraz z korytowaniem na głębokość z częściowym 
formowaniem poboczy 
- Zagęszczenie istniejącej podbudowy mechanicznie 
 - Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym  
- Wyrównanie podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną  
- Wiązanie międzywarstwowe poprzez skropienie podbudowy bitumem  
- Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego  
- Zjazdy do posesji - Pobocza z kruszywa łamanego  
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia i wymagania techniczne zawarte są w 
przedmiarze robót. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. 

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:  

Zadanie winno być wykonane do  20.08.2011 r. 

 

 

 



SEKCJA III: 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 29.06.2011r. do godz. 8:30.  
2. Wadium może być wnoszone w jednej z form przewidzianych w art.45 ust. 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  
3. W przypadku, gdy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z 
dopiskiem: Modernizacja drogi gminnej nr ew. 322 dojazdowej do gruntów rolnych w 
Sadkowicach na konto Urzędu Gminy w Banku Spółdzielczym w Solcu nr konta:  
12 9135 0008 0000 1179 2000 0050 
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

• III.2.1) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o wymagany wykaz co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie 

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 należycie.  

ocena: przez zastosowanie formuły spełnia/nie spełnia 

• III.2.2) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o wymagany wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami 

budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (kopia 
uprawnień budowlanych branży drogowej kierownika budowy).  

ocena: przez zastosowanie formuły spełnia/nie spełnia 
 

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 co najmniej 2 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składania ofert, 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 należycie 



- wymagany wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, 
wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych (kopia uprawnień 
budowlanych branży drogowej kierownika budowy) 

• 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 
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  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:  
- dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 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. 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT - najniższa cena. 

IV.3) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.4) ZMIANA UMOWY 



Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

 

IV.5) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.5.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.solec.pl, zakładka- przetargi 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
Urząd Gminy w Solcu nad Wislą, ul. Rynek 1, 27 - 320 Solec nad Wisłą. 
 
IV.5.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 29.06.2011 godzina 08:30, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą,  
ul. Rynek 1, 27 - 320 Solec nad Wisłą. 
 
IV.5.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 
 
IV.5.4) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Projekt jest współfinansowany przez Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów 
rolnych. 
 
IV.5.5) 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 

 
 
 


