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Biała, 2011-05-30 
ZPIE.271.7.2011 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 

Biała: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała. 
 

Numer ogłoszenia: 134270 - 2011; data zamieszczenia: 30.05.2011 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 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 Śmicz, gmina Biała.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi dojazdowej do 
gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała o długości około 400 mb o nawierzchni z bitumicznej. 
Roboty prowadzone w pasie drogowym wymagają zabezpieczenia i oznakowania według uzgodnionego 
projektu tymczasowej organizacji ruchu. Z chwilą przejęcia pasa drogowego wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia związane z realizacją danego zakresu robót wobec osób trzecich. 
Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu 
szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności 
cywilnej na czas realizacji robót objętych umową. W przypadku trwania umowy a wygaśnięcia 
ubezpieczenia wykonawca winien przedłożyć umowy ubezpieczenia na okres następny. W razie braku 
odpowiedniego ubezpieczenia zamawiający ma prawo odstąpić od umowy a wina będzie po stronie 
wykonawcy.  
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
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• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wartości 20% wartości 
zamówienia podstawowego 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.32.20-7, 45.23.32.90-8, 45.23.33.30-1, 
45.11.27.10-5. 

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: 30.09.2011. 

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: 4 500,00 zł, słownie: cztery tysiące zł 
00/100.  
3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:  
w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Białej nr 02 8903 0002 2001 0000 
2020 0003 z adnotacją Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śmicz, gmina Biała. 
1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
2) w gwarancjach bankowych,  
3) w gwarancjach ubezpieczeniowych  
4) 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 2007 r. Nr 42, poz. 
275)  
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 zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.  
6. 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. 

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 uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna spełnienie powyższego warunku na podstawie złożonego oświadczenia 
Wykonawcy zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - wzór zał. nr 2 do SIWZ oraz opłaconej 
polisy, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia 

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: 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:  
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcze (zał. nr 1)  
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień 
publicznych (zał. nr 2)  
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 
1 Prawa zamówień publicznych (zał. nr 3)  
A.4) Projekt umowy (zał. nr 4)  
A.5) Do oferty należy dołączyć kosztorys ofertowy (uproszczony). Wykonawca określi ceny jednostkowe 
netto dla wszystkich pozycji ujętych w przedmiarze oraz wyliczy cenę oferty brutto. 
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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 

Warunki umowy będą zgodne z warunkami określonymi w pkt. III niniejszej SIWZ, przepisami ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.  
1. Wszelkie postanowienia zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.  
3. W razie nienależytego wykonania robót lub powstania szkody z winy Wykonawcy, zobowiąże się on do 
naprawienia powstałej szkody w całości i pokryje koszty nienależytego wykonania zgodnie z przepisami 
kodeksu cywilnego.  
4. O terminie i miejscu zawarcia umowy Zamawiający zawiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym 
pismem.  
5. Do zawarcia umowy wybrany Wykonawca skieruje osobę posiadającą pełnomocnictwo do wszelkich 
czynności związanych z zawieraniem umowy na zasadach wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać zakres czynności osoby wyznaczonej i czas jego działania.  
6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:  
a) wystąpiła konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii 
wykonania przedmiotu umowy,  
b) zmiana podatku od towarów i usług VAT,  
c) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek:  
- wystąpienia warunków atmosferycznych niepozwalających na wykonanie przedmiotu umowy ze względów 
technologicznych, co może mieć wpływ na jakość wykonania, trwałość i zachowanie okresu gwarancji,  
- wystąpienia robót dodatkowych,  
- wystąpienia kolizji z niezinwentaryzowanymi sieciami,  
- konieczności przeprowadzenia prac archeologicznych,  
- konieczności przeprowadzenia innych prac niezidentyfikowanych  
- przedłużającego się oczekiwania na uzgodnienia, decyzje administracyjne, itp.  
- działania siły wyższej,  
d) zmiana warunków finansowania zamówienia,  
e) zmiana na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.  
f) rezygnacji z części robót,  
g) zmiany w kolejności i terminach wykonania robót,  
h) zmiany Podwykonawców,  
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i) w wypadku zmian formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 149 ustawy, 
Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane, za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego 
aneksu do umowy. 

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: w siedzibie 
zamawiającego: Gmina Biała, Rynek 10, 48-210 Biała, Pokój nr 1a. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.06.2011 
godzina 09:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego: Gmina Biała, Rynek 10, 48-210 Biała, Pokój nr 13 
(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 

 
 
 

Z up. Burmistrza 
mgr inż. Monika Zając 

Kierownik 
Referatu Zamówień Publicznych, 

Środowiska i Integracji Europejskiej 
 
 


