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Sadkowice: PRZEBUDOWA DROGI W M. LUBANIA  
Numer ogłoszenia: 239958 - 2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Sadkowice , Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. 
łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminasadkowice.pl; 
http://www.gminasadkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI W M. 
LUBANIA. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi 
w m. Lubania 1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,61 km 2. 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mech. W gruncie kat. II-IV pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni - 2688,60 m2 3. Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 
stab. mech. Wg PN-S-06102:1997 gr. 15 cm - warstwa dolna - 2688,60 m2 4. Podbudowa 
zasadnicza z kruszywa łamanego stab. mech. Wg PN-S-06102:1997 gr. 5 cm - warstwa górna 
- 2688,60 m2 5. Skropienie emulsją podbudowy - 2688,60 m2 6. Warstwa wiążąca z betonu 
asfaltowego AC11W wg PN EN 13108-1 o grubości 3 cm- 2506,90 m2 7. Skropienie emulsją 
w-wy wiążącej - 2506,90 m2 8. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S wg PN EN 
13108-1 o grubości 3 cm - 2446,00 m2 9. Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych - 3 
szt 10. Pionowe znaki drogowe - tarcze średnie, folia II generacji (A- 6b, A-6c, A-7) - 3 szt 
11. Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym lub destruktem z zagęszczeniem (grubość 
warstwy 10 cm) - 607,00 m2 Zamówienie obejmuje wykonanie kosztorysów 
powykonawczych. Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu organizacji 
ruchu na czas robót na koszt własny. Wykonawca jest ponadto zobowiązany do wykonania i 
utrzymania na własny koszt wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres 
realizacji, a także jego demontażu po robotach i powinien to uwzględnić w cenie ofertowej. 



Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania decyzji o zajęcie pasa drogi powiatowej na 
prowadzenie robót w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4128 Olszowa Wola - Błędów. 
Przed przystąpieniem do robót - w dniu przekazania terenu Wykonawca przedstawi 
Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami).. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.30.00-0. 

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: 
24.09.2012. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w 
wysokości: 6.000 zł /słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych/ 2. Wadium wnosi się przed 
upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku 
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: - w pieniądzu. - w 
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy - - oszczędnościowo- 
kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - w gwarancjach 
bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych - 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. Nr 109, poz. 1158 z pózn. 
zm. 4. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza, wpłaty należy dokonać 
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.: Urząd Gminy Sadkowice 09 9291 0001 
0035 8648 2000 0010 BS BR o/Sadkowice 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający 
przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach 
określonych w SIWZ, zostanie wykluczony z postępowania. 7. Zamawiający zwróci wadium 
wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy. 8. Zamawiający zwróci wadium 
wykonawcy, którego oferta została wybrana, niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. 
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę 
przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia 
wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia 
odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w 
terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, 
Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na 
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego 



oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez 
Wykonawcę. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy , nie złożył dokumentów, 
oświadczeń lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących 
po jego stronie. 13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, 
którego oferta została wybrana: a). odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych w ofercie; b). zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy, ze 
posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 
wg wzoru (Załącznik nr 4 do SIWZ) 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy o 
spełnianiu w/w warunków wg wzoru (Załącznik nr. 4 do SIWZ) i przedłoży 
dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe oraz wykonał 
w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie minimum 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i 
wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia 
wyszczególniony w formularzu kosztorysu ofertowego oraz opisie przedmiotu 
zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty referencje 
wystawione przez zamawiających potwierdzające, że powyższe roboty zostały 
wykonane należycie. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy o 
spełnianiu w/w warunku wg wzoru (Załącznik nr. 4 do SIWZ) i przedstawi 
dokumenty potwierdzające iż dysponuje lub będzie dysponował sprzętem 
niezbędnym do wykonania zamówienia tj. (minimalna wymagana liczba 
jednostek) 1. równiarka min 74 kW - profilowanie 2. walec wibracyjny 3. 
walec statyczny 4. walec ogumiony 5. walec stalowy gładki i okołkowany 6. 
zagęszczarka wibracyjna spalinowa 7. zagęszczarki płytowe wibracyjne ręczne 



8. samochód samowyładowczy min 5-10 t 9. układarki do układania mieszanek 
mineralno - afsaltowych typu zagęszczonego o szer. min 4m 10. rozkładarka 
do kruszyw o szer. min 4m 11. skrapiarka do bitumu z pompą min. 250-500 
dm3 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy o 
spełnianiu w/w warunku wg wzoru (Załącznik nr. 4 do SIWZ) i przedstawi 
dokumenty potwierdzające iż Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadającą kwalifikacje określone 
poniżej min. : - Kierownik budowy - osoba posiadająca kwalifikacje i 
doświadczenie w samodzielnym kierowaniu robotami budowlanymi przy 
realizacji robót drogowych , posiadająca co najmniej 3 lata uprawnienia 
budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopie 
aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz kopie uprawnień budowlanych. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeśli Wykonawca oświadczy o 
spełnianiu w/w warunku wg wzoru (Załącznik nr. 4 do SIWZ) i przedstawi 
dokumenty potwierdzające iż Wykonawca ma do dyspozycji odpowiednio 
wykwalifikowaną kadrę pracowników posiadającą kwalifikacje określone 
poniżej min. : - Kierownik budowy - osoba posiadająca kwalifikacje i 
doświadczenie w samodzielnym kierowaniu robotami budowlanymi przy 
realizacji robót drogowych , posiadająca co najmniej 3 lata uprawnienia 
budowlane o specjalności drogowej bez ograniczeń do kierowania robotami 
budowlanymi. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć kopie 
aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej Izby Inżynierów 
Budownictwa oraz kopie uprawnień budowlanych. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia 
wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami 

• 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 

• 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 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru, 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, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• 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.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 upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert 



• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

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 

1. Zamawiający przewiduje zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia pod 
warunkiem wystąpienia: a). siły wyższej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego jako zdarzenia 
zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia 2. 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takiej 
zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o 
zamówieniu lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://www.bip.gminasadkowice.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice. 



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  23.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 
96-206 Sadkowice, Pokój nr 1 - sekretariat. 

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

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 

 
 


