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

www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi 

 

Krasnobród: Remont drogi w Majdanie Wielkim.Moderni zacja drogi 

gminnej nr 110 864L w Majdanie Wielkim (Sołectwo BO RKI) od km 

0+238,00 do km 0+498,50. (ETAP DRUGI)  

Numer ogłoszenia: 327594 - 2014; data zamieszczenia : 02.10.2014 

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 ZAM ÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Remont drogi w Majdanie 

Wielkim.Modernizacja drogi gminnej nr 110 864L w Majdanie Wielkim (Sołectwo BORKI) od km 0+238,00 

do km 0+498,50. (ETAP DRUGI). 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

110 864L w Majdanie Wielkim (Sołectwo BORKI) od km 0+238,00 do 0+498,50 (ETAP 2). Wzmocnienie 

odcinków szczególnie zdeformowanych z uzupełnieniem konstrukcji (wzmocnienie i odbudowa) betonem 

asfaltowym i kruszywem łamanym z poprawą 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: Opis przedmiotu zamówienia stanowi 

projekt wykonawczy Remontu (modernizacji) drogi gminnej nr 110 864L w miejscowości Borki opracowany 

przez KAWDROG inŜ. Franciszek KAWALEC ul. Przechodnia 15; 22-400 Zamość oraz Specyfikacje 

Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu 

(modernizacji) drogi gminnej nr 110864L w miejscowości Borki od km 0+238,00 do 0+498,50 (ETAP 2). 
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Odcinek od km 0+000 do km 0+238,00 został zrealizowany przez Inwestora w 2013r. i nie stanowi 

przedmiotu zamówienia.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 25.10.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

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 Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

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 przez upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: przynajmniej jednej roboty 

budowlanej związanej z budową lub przebudową lub modernizacją dróg lub placów. Wartość 

wykazanej roboty budowlanej nie moŜe być mniejsza niŜ 60 000 zł brutto. Ocena spełniania 

warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych 

dokumentów metodą spełnia - nie spełnia 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. 
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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 Ŝy przedło Ŝyć: 

� wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 

naleŜy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 

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 

JeŜeli 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, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 
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kapitałowej;  

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: najniŜsza 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  

Przewiduje moŜliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób 

wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak teŜ powołania nowych, w przypadku: a)śmierci, b)rozwiązania 

stosunku pracy, c)utraty uprawnień niezbędnych do wykonywania funkcji w ramach niniejszego 

zamówienia, d) choroby powyŜej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, e) innych zdarzeń 

losowych zaistniałych z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujących 

obiektywną niemoŜliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z 0koliczności, których mimo 

zachowania naleŜytej staranności nie moŜna było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak teŜ powołanie 

nowych, będzie moŜliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu 

powyŜej, Wykonawca przedkłada Zamawiającemu.2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału 

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić wyłączcie po przedstawieniu 

przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu 

zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu realizacji umowy. JeŜeli zmiana albo 

rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach Wykonawca powoływał się, na 

Zasadach określonych w- art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w celu wykazania spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, 

zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, Ŝe Wykonawca wykaŜe, śe proponowany inny 

podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niŜ Wymagany w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących 

sytuacjach: a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie 

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, b) jeŜeli zmiana terminów realizacji umowy jest 

konieczna z powodu działania siły wyŜszej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności 

niezaleŜnych od strony, która się na nie powołuje i których konsekwencji mimo zachowania naleŜytej 
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staranności nie moŜna było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia 

Publicznego. Pod pojęciem siły wyŜszej na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć naleŜy zdarzenie 

zewnętrzne: o charakterze niezaleŜnym od stron, którego nie moŜna było przewidzieć na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie moŜna uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec 

przy zachowaniu naleŜytej staranności, którego nie moŜna przypisać drugiej stronie. Za siłę wyŜszą 

warunkującą zmianę umowy uwaŜać się będzie w szczególności: powódź, silne wiatry, obfite opady 

atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot 

umowy, szczególnie w dłuŜszym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika 

pogody, inne zdarzenia związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru.4) inne zmiany niŜ 

wymienione w pkt od 1 do 3 w następujących sytuacjach: a)zmiany dotyczące nazw, siedziby Wykonawcy 

lub jego formy organizacyjno-Prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych 

danych identyfikacyjnych b)dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, Ŝe 

wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów 

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.krasnobrod.pl w zakładce przetargi 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna 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:  17.10.2014 

godzina 07:40, 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.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu 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 

 

 

 

Strona 5 z 5

2014-10-02http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=327594&rok=20...


