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GKZP. 271.2.2.2016 Biała, dnia 06.05.2016 r.

Biała: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków
Numer ogłoszenia: 50487 - 2016; data zamieszczenia: 06.05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: 

V zamówienia publicznego
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała , ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 77 4388542, 4388540, faks 77

4387679.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  zamawiającego: Budowa  drogi  dojazdowej  do  gruntów  rolnych  w

miejscowości Wilków.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków.

2.Opis głównych robót:

Prace drogowe: 

1) budowa nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego dł. 65 m,

2) budowa nawierzchni jezdni tłuczniowej dł. 1248 m,

3) budowa mijanek o nawierzchni tłuczniowej,

4) budowa zjazdów o nawierzchni tłuczniowej,

5) budowa poboczy gruntowych na dł. 1248 m,

6) remont przykanalika kanalizacji deszczowej,

7) budowa umocnienia skarpy z płyt ażurowych,

8) wycinka drzew kolidujących z projektowanym przebiegiem trasy.

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 10 % wartości zamówienia podstawowego

na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6

II.1.6)  Wspólny  Słownik  Zamówień  (CPV): 45.23.30.00-9,  45.10.00.00-8,  45.11.10.00-8,  45.11.00.00-1,  

45.23.33.40-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 9 000,00 zł, słownie: dziewięć tysięcy zł.

3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 

1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białej nr 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 z
adnotacją: wadium na Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wilków

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) w gwarancjach bankowych,

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w 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. z 2016 poz. 359)

4.  Za  termin  wniesienia  wadium  w  formie  przelewu  pieniężnego  przyjmuje  się  termin  uznania  na  rachunku
zamawiającego. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

5. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie
wadium należy dołączyć do oferty.

6. W zakresie wadium obowiązują uregulowania art. 45 i 46 Pzp.

7.  W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej  specyfikacji  form wadium Wykonawca
zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

8. Wykonawca zobowiązany jest podać nr rachunku bankowego na które ma nastąpić zwrot wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3)  WARUNKI  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU  ORAZ  OPIS  SPOSOBU  DOKONYWANIA  OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełni warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jeśli
złoży oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w tym przepisie oraz wykaże, że wykonał w

sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu  składania  ofert  co  najmniej  dwa  zadania  polegające  na  budowie  lub  przebudowie  drogi

publicznej (gminnej,  powiatowej, wojewódzkiej, krajowej) z nawierzchnią z betonu asfaltowego o
minimalnej wartości każdego zadania 300 000 zł;

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający stwierdzi, że Wykonawca spełni warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp jeśli
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złoży  oświadczenie,  że  dysponuje  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  posiadającymi

odpowiednie uprawnienia budowlane o specjalności drogowej.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• 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; 

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; 

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
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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; 

III.6) INNE DOKUMENTY

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

Wypełnione i wymagane oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę zgodnie z XI pkt. 8 SIWZ

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

• 1 - Cena - 90 

• 2 - Termin gwarancji - 10 

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

1.  Projekt  umowy stanowi załącznik nr  6  do SIWZ. 2.  Zamawiający informuje,  iż  przewiduje możliwość  zmiany

postanowień  zawartej  umowy w stosunku do  treści  oferty,  na  podstawie  której  dokonano wyboru  Wykonawcy,  w
przypadku  wystąpienia  co  najmniej  jednej  z  okoliczności  wymienionych  poniżej,  z  uwzględnieniem  podawanych

warunków ich wprowadzenia:  1)  Zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących  w szczególności:  a)
zmiana  urzędowej  stawki  podatku  VAT  -  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  zmniejszenia  lub  zwiększenia

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia
umownego - dotyczy to części  wynagrodzenia za roboty,  których w dniu zmiany stawki  podatku VAT jeszcze nie

wykonano; b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących potrzebę zmiany
umowy.  2)  Przewiduje  się  zmiany postanowień  umowy,  jeżeli  zmiany te  będą  korzystne  dla  Zamawiającego  lub

konieczność  wprowadzenia  zmian  będzie  wynikać  z  okoliczności,  których  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili
zawarcia umowy, w szczególności: a) terminu realizacji przedmiotu zamówienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej
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zmiany,  przy  czym  zmiana  ta  spowodowana  może  być  jedynie  okolicznościami  leżącymi  wyłącznie  po  stronie

Zamawiającego  lub  okolicznościami  niezależnymi  zarówno  od  Zamawiającego  jak  i  od  Wykonawcy,  tj.  np.
koniecznością  przesunięcia  terminu  przekazania  terenu  budowy,  okolicznościami  zaistniałymi  w  trakcie  realizacji

przedmiotu umowy takimi jak warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury
uniemożliwiające  terminowe  wykonanie  przedmiotu  umowy,  wykonanie  zamówień  dodatkowych  itp.;  b)  sposobu

wykonywania przedmiotu umowy wraz ze skutkiem wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana
może być okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy; c) oznaczenia danych dotyczących

Zamawiającego i/lub Wykonawcy;  d) zmiany zakresu części  zamówienia powierzonej  Podwykonawcom; e)  innych
zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie

odnoszących  się  do  warunków,  które  gdyby zostały ujęte  w ramach pierwotnej  procedury udzielenia  zamówienia,
umożliwiłyby  dopuszczenie  innej  oferty  niż  ta,  która  została  pierwotnie  dopuszczona.  3.  Przewidziane  powyżej

okoliczności stanowiące podstawę zmian do umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek
wprowadzenia takich zmian. 4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 Pzp: 1) sukcesja Wykonawcy tj.

nabycie wszelkich praw i obowiązków w związku z następstwem prawnym; 2) zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną Umowy; 3) zmiany danych teleadresowych; 4) zmiany osób wskazanych do kontaktów

między Stronami. 5. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych tj. art. 140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie

przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres  strony  internetowej,  na  której  jest  dostępna  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia:
www.bip.biala.gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Białej Rynek 10 48-
210 Biała Pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  23.05.2016 godzina
09:00, miejsce: Urząd Miejski w Białej Rynek 10 48-210 Biała Pokój nr 13.

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: Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

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

Burmistrz Białej

Edward Plicko

Sporządziła:Katarzyna Sajonz, tel. 77 438 85 59


