
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.krasnobrod.pl w zakłądce przetargi 

 

Krasnobród: Modernizacja drogi gminnej nr 110873L w  Starej Hucie w 

km 0+800,00 do km 0+940,00. Modernizacja drogi gmin nej nr 110 864L 

w Majdanie Wielkim (Sołectwo BORKI) od km 0+003,00 do km 0+238,00.  

Numer ogłoszenia: 161669 - 2013; data zamieszczenia : 13.08.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 

7691, faks 0-84 660 7692. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Modernizacja drogi gminnej nr 110873L w 

Starej Hucie w km 0+800,00 do km 0+940,00. Modernizacja drogi gminnej nr 110 864L w Majdanie Wielkim 

(Sołectwo BORKI) od km 0+003,00 do km 0+238,00.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Modernizacja drogi gminnej nr 

110873L w Starej Hucie w km 0+800,00 do km 0+940,00. Zakres robót wykonywanych na odcinku drogi od 

km 0+800,00 do km 0+940,00. Roboty ziemne wykonywane koparkami z transportem do 1km; Roboty 

ziemne wykonywane koparkami z transportem ponad 1 km; Wykopy oraz przekopy wykonywane na nasyp; 

Warstwy odsączające gr. 20cm; podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy 20cm; wzmocnienie 

kruszywem łamanym podbudowy istniejącej oraz na zjazdach; nawierzchnie z mieszanek mineralno-

asfaltowych (warstwa wiążąca); gr. warstwy 4 cm. nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych 

(warstwa ścieralna) gr. warstwy 4cm. Nawierzchnie zjazdów z tłucznia łamanego gr. warstwy 7cm. 

UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest projekcie budowlanym Modernizacja drogi 

gminnej Gu 021 w miejscowości Stara Huta odcinek 1200m oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania 

i Odbioru Robót Budowlanych. Modernizacja drogi gminnej nr 110 864L w Majdanie Wielkim (Sołectwo 
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BORKI) od km 0+003,00 do km 0+238,00. Wzmocnienie odcinków szczególnie zdeformowanych z 

uzupełnieniem konstrukcji (wzmocnienie i odbudowa) betonem asfaltowym i kruszywem łamanym z 

poprawa parametrów technicznych, wraz z zabezpieczeniem warstwą ścieralną nawierzchni; 

Modernizacja , remont lokalnych mijanek; Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z 

zatwierdzonym projektem zmian stałej organizacji ruchu drogowego; Wyprofilowanie i uzupełnienie oraz 

umocnienie poboczy; UWAGA: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest projekcie 

wykonawczym Remontu (modernizacji) drogi gminnej nr 110 864L w miejscowości Borki oraz 

Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.. 

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. Przedmiotem zamówień 

uzupełniających mogą być roboty budowlane związane z modernizacją dróg gminnych nr 110873L w 

Starej Hucie i nr 110 864L w Majdanie Wielkim (Sołectwo BORKI) na dalszych odcinkach niż 

stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.20-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 20.10.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w żadnej z części 

zamówienia. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli udokumentuje się 

zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty 

budowlanej związanej z wykonaniem lub remontem lub przebudową lub modernizacją drogi 

której nawierzchnia realizowana była w technologii bitumicznej. Wartość wykazanej roboty 

budowlanej nie może być mniejsza niż 80.000zł brutto. Ocena sposobu spełniania warunku przez 

wykonawcę przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - 

nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w żadnej z części 

zamówienia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Wykonawca spełni warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeśli 

udokumentuje dysponowanie osobą, która będzie wykonywała zamówienie lub pisemnym 

zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: - przynajmniej 1 osobą 

posiadającą uprawnienia budowlane lub przygotowanie zawodowe uprawniające do pełnienia 

samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej. Wykonawca spełni warunek 

udziału w postępowaniu jeśli osoba odpowiedzialna za pełnienie funkcji technicznej na budowie 

w związku z realizowanymi robotami budowlanymi posiadać będzie przynajmniej wykształcenie 

średnie i tytuł zawodowy technika. Posiadanie uprawnień budowlanych przez osobę wskazaną 

do kierowania robotami budowlanymi potwierdza posiadanie niezbędnego doświadczenia przez 

tę osobę do wykonania zamówienia. Zgodnie z zapisem art. 104 Prawa budowlanego 

Zamawiający uzna uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania 

zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie dla osób, które 

uzyskały uprawnienia budowlane przez wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994r. to jest przed 1 stycznia 1995r. Ocena sposobu spełniania warunku przez wykonawcę 

przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie w żadnej z części 

zamówienia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć: 
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� 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;  

� 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 wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

należy przedło żyć: 

� 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;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczyposp olitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzaj ący, że: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 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 dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
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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 pk t III.5) 

DOKUMENTY WYMAGANE OD PODMIOTÓW ZAGRANICZNYCH Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby 

lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu lub 

dokumentów potwierdzających, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wykonawcy zastępuje 

się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Dokument zawierający 

oświadczenie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie robót budowlanych mogą być: a) 

Poświadczenie. lub b) Inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w podpunkcie a). Wykonawca w 

miejsce poświadczeń o których mowa w podpunkcie a) może przedkładać dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe 

ukończenie, określone w paragrafie 1 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). 

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.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian w umowie: 1) Zmiana w zakresie 

wysokości wynagrodzenia, związana ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w 

zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); 2) Zmiana terminów określonych w niniejszej umowie pod 

warunkiem, że zmiana będzie wynikała z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, 3) Zmiana w 

zakresie materiałów użytych do realizacji przedmiotu zamówienia, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej 
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zmiany jest skutkiem zaprzestania produkcji danego asortymentu, zmiany przepisów prawa bądź 

ujawnienia na etapie realizacji robót odstępstw założeń przyjętych w dokumentacji projektowej w stosunku 

do rzeczywiście odkrytych na placu budowy istniejących elementów budowli, budynków lub instalacji, 4) 

Zmiana osób wykonujących zamówienie, pod warunkiem, że zmiana będzie wynikała z odrębnych 

przepisów w tym rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy, utraty wymaganych uprawnień lub zdarzeń 

losowych uniemożliwiających świadczenie pracy, 5) Zmiana wprowadzająca rozwiązania zamienne (roboty 

zamienne) pod warunkiem, że będzie to skutkowało ulepszeniem realizacji zamówienia, usprawnieniem 

procesu budowy bądź koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, 6) Zmiana 

terminu wynikająca z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy takich jak: 

a. wystąpienia siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego b. wystąpienia robót dodatkowych 

(nieprzewidzianych) bezpośrednio wpływających na wydłużenie realizacji robót podstawowych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.krasnobrod.pl w zakłądce przetargi 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w 

Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  28.08.2013 

godzina 10:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym 

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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