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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kodrębie , ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,  

woj. łódzkie, tel. 044 6819317, 6819325, faks 044 6819317, 6819325. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic Armii 

Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa w Kodrębie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest przebudowa ulic Armii Krajowej, Ogrodowej oraz części ulicy W. Witosa  

w Kodrębie. Zakres robót obejmuje: - roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 5 km - 2227,02 m3, - wykonanie  

i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie o grubości warstwy  

po zagęszczeniu 15 cm - 5417,33 m2, - podbudowę z kruszywa łamanego - warstwa dolna  

o grubości po zagęszczeniu 13 cm - 5280,48 m2, - podbudowę z kruszywa łamanego - 

warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - 5280,48 m2, - regulację pionową studni 

kanalizacji sanitarnej - 11 szt., - regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych - 

22 szt., - nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna 

asfaltowa o grubości po zagęszczeniu 4 cm - 5190,52 m2, - mechaniczne plantowanie 

powierzchni gruntu rodzimego pobocza - 46,13 m2, - podbudowę z kruszywa łamanego 

pobocza - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - 46,13 m2, - ustawienie 

oznakowania pionowego dla zabezpieczenia robót w trakcie ich wykonywania - tymczasowe 

oznakowanie prowadzonych robót - 8 szt.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-2, 45.23.32.20-7. 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/


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: Zakończenie: 

30.06.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium 

III.2) ZALICZKI 

 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże,  

że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,  

co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie 

drogi, każda o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz potwierdzenia, że roboty  

te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone, a także na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia  

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 

 



 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,  

że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika 

budowy posiadającą określone przepisami ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. 

z 2006 r. Nr 156, poz.1118 ze zm.) uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg bez ograniczeń  

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane  

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające  

do pełnienia tej funkcji w przedmiotowym zamówieniu, z przynależnością  

do właściwej izby samorządu zawodowego, a także na podstawie złożonego 

przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu. Wykonawca w celu wykazania spełniania w/w warunku 

może wskazać osobę będącą obywatelem państwa członkowskiego, która 

nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, 

równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych  

w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem,  

że osoba ta posiada decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych i prawo 

wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których 

spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

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 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 



 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 

 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.4.2. 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Oświadczenie, że oferowane roboty budowlane odpowiadają wymaganiom 

określonym przez Zamawiającego 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał 

dokumentu pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Treść 

zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym 

zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie 

oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy 

przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, 

niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego 

podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie 

do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. 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 wymienione w Sekcji III. pkt III.4) ppkt III.4.2) niniejszego 

ogłoszenia. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

 



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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. Dopuszczalne zmiany oraz określenie warunków zmian zawarte 

zostały we wzorze umowy - w Załączniku nr 6 stanowiącym integralną część Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.bip.kodrab.akcessnet.net 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

lub ofert: 28.08.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Kodrąb, ul. 22 Lipca 7, 97-512 

Kodrąb, pokój nr 14 (sekretariat). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu  

ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

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 udzielonej przez państwa 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 

przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

Wójt Gminy Kodrąb 

      ( - ) 

   Bożena Krawczyk 

http://www.bip.kodrab.akcessnet.net/

