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Brzeźnio: Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych  na 
terenie Gminy Brze źnio 

 

Numer ogłoszenia: 82681 - 2009; data zamieszczenia:  29.05.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Nz. R-341/5/09 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Brzeźnio , ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie, tel. 043 

8203026, 043 8203024, faks 043 8203671. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.brzeznio.finn.pl  

• Adres strony internetowej, pod którym dost ępne s ą informacje dotycz ące 

dynamicznego systemu zakupów:  nie dotyczy 

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:  Przebudowa dróg dojazdowych do 

gruntów rolnych na terenie Gminy Brzeźnio. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:   

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy 

Brzeźnio. Przedmiot umowy składa się z następujących zadań:  

Zadanie 1. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Złotowizna na 

odcinku 200 mb w km 0+000 ÷ 0+200  
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Zadanie 2. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bronisławów na 

odcinku 610 mb w km 0+000 ÷ 0+610  

Zadanie 3. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kliczków Kolonia na 

odcinku 300 mb w km 0+000 ÷ 0+300  

Zadanie 4. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gozdy na odcinku 

300 mb w km 0+000 ÷ 0+300  

Zadanie 5. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pustelnik na odcinku 

200 mb w km 0+000 ÷ 0+200  

Zadanie 6. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Ostrów na odcinku 

220 mb w km 0+200 ÷ 0+420  

Zadanie 7. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dębołęka OHZ na 

odcinku 270 mb w km 0+000 ÷ 0+270  

Zadanie 8. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rybnik na odcinku 

500 mb w km 0+000 ÷ 0+500 (I + II etap)  

Zadanie 9. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbowa (etap II) 

na odcinku 210 mb w km 0+200 ÷ 0+410  

Zadanie 10. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Pyszków do m. 

Barczew (etap IV) na odcinku 1 670 mb w km 0+200 ÷ 0+1870 oraz utwardzenie poboczy na 

odcinku 200 mb w km 0+000 ÷ 0+200.  

Zadanie 11. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzeźnio - Wygon tj. 

wykonanie części I etapu na odcinku 300 mb w km 0+000 ÷ 0+300.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią uproszczone projekty budowlane i opisy 

techniczne. Projekty dostępne są do wglądu w tut. Urzędzie Gminy, pokój nr 5, od poniedziałku do 

piątku w godz. 8:00 - 15:00 oraz zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy 

www.brzeznio.finn.pl 2.  

Osoba odpowiedzialna: Andrzej Andrych - inspektor Nr telefonu : 043-820-30-26 Nr faksu : 

043-820-36-71 E-mail : rolnictwo@brzeznio.pl. 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.26-9, 45.23.31.40-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2009. 
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków:   

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:  

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.:  

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;  

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;  

2) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga się, aby 

Ŝaden z jego członków nie podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w pkt 1 ust. 1 pkt a-d niniejszego rozdziału.  

3) Komisja Przetargowa dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału  

w postępowaniu na podstawie złoŜonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Komisja Przetargowa 

dokona oceny spełnienia w/w warunków na podstawie kryterium spełnia/niespełna. Wykonawcy 

którzy we wskazanym przez zamawiającego terminie nie złoŜyli wymaganych oświadczeń lub 

dokumentów lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez 
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zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa 

zostaną wezwani do ich uzupełnienia, chyba, Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega 

odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy z dn. 20 

stycznia 2004 roku Pzp (Dz. U. z 2007 roku Nr 223, poz. 1655, z 2008 roku Nr 171, poz.1058)..  

• Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:   

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić 

następujące dokumenty:  

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  

1) W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp składa następujące 

dokumenty:  

a)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. Uwaga: Za aktualne uznane zostanie takŜe zaświadczenie wydane wcześniej, którego 

aktualność potwierdza organ wydający w wymaganym terminie. Potwierdzenie przez w/w organ za 

zgodność z oryginałem nie stanowi potwierdzenia aktualności zaświadczenia. Wyciąg z rejestru nie 

stanowi zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. PrzedłoŜenie wyciągu w 

miejsce wymaganego zaświadczenia nie zostanie uznane za potwierdzenie spełnienia warunku.  

b)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające odpowiednio, 

Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne, 

lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych 

nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

c)aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe wykonawca nie zalega  

z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał zgodę 

na przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
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wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niŜ  

3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.  

d)aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

ustawy, wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (naleŜy 

złoŜyć w przypadku podmiotów zbiorowych).  

2) W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia, składa następujące dokumenty:  

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-rozliczeniowej, w którym wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000 zł lub teŜ łącznie suma posiadanych 

środków finansowych i zdolność kredytowa wykonawcy w wysokości co najmniej 1 000 000 zł, 

wystawioną nie wcześniej niŜ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.  

b) polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Uwaga: Polisa załączona do 

oferty powinna być aktualna (waŜna) na dzień wyznaczony do składania ofert. W przypadku 

wygaśnięcia waŜności polisy lub innego dokumentu po terminie wyznaczonym do składania ofert lecz 

przed zawarciem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

zobowiązany jest do przedłoŜenia nowej waŜnej polisy lub innego dokumentu obejmującego cały 

okres realizacji zamówienia najpóźniej w dniu wyznaczonym na zawarcie umowy - przed jej 

podpisaniem. Nie przedłoŜenie w/w dokumentów w opisanych okolicznościach będzie traktowane 

przez Zamawiającego jako odstąpienie przez Wykonawcę od zawarcia umowy.  

3) W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez wykonawcę 

niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia, zamawiający Ŝąda:  

a) wykazu wykonanych 2 robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności krótszy - w tym 

okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 

zamówienia o wartości co najmniej 1 000 000 zł suma obydwóch zadań, z podaniem ich wartości 
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oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały 

wykonane naleŜycie.  

4) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dokumenty wymienione w ust. 1 c - 2 niniejszego rozdziału SIWZ składa kaŜdy  

z Wykonawców oddzielnie.  

5) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 1a,b,d niniejszego rozdziału SIWZ składa 

dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie 

zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania 

się o zamówienie, Natomiast zamiast informacji zawartej w punkcie 1 c składa zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, 

której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8. JeŜeli w kraju pochodzenia 

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

powyŜszych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed 

notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 

zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.  

6) Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII niniejszej specyfikacji, naleŜy przedstawić w formie 

oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.  

7) W przypadku konsorcjum dokumenty wymienione w rozdziale VII niniejszej specyfikacji 

przedstawia kaŜdy z członków konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą być przedstawione przez 

jednego Wykonawcę lub wspólnie.  

8) W przypadku konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika 

konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 

w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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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 dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 

• 1 - Cena - 90 pkt 

• 2 - Okres gwarancji - 10 pkt 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.brzeznio.finn.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:   

Urząd Gminy w Brzeźniu ul. Wspólna 44 98-275 Brzeźnio I piętro, pok. nr 20. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  

22.06.2009 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Gminy w Brzeźniu, I piętro, pok. nr 17 ul. 

Wspólna 44 98-275 Brzeźnio. 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
 
 
Brzeźnio, dn. 29.05.2009r. 
 
 

 
Wójt Gminy 

/-/mgr Dorota Kubiak 
Kierownik Zamawiającego 


