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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia: 

www.brzeznio.finn.pl 

 

Brzeźnio: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w 

miejscowościach Gozdy, Ostrów i Wierzbowa Gmina Brzeźnio 

Numer ogłoszenia: 352142 - 2013; data zamieszczenia: 30.08.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

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 zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowościach Gozdy, Ostrów i Wierzbowa Gmina Brzeźnio. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
1) Gozdy - km 0+310 do km 0+670 długości 370 mb Odcinek drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w miejscowości Gozdy od km 0+310 do km 0+680 długości 370 mb. 

Droga przebiega przez teren częściowo zabudowany i służy jako droga dojazdowa do 

zabudowań i pól. Wykonanie robót przewidzianych w opracowaniu a związanych  

z remontem - drogi poprawi w sposób istotny stan techniczny istniejącej drogi  

o nawierzchni tłuczniowej i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem. Zakres robót podano 

na mapie sytuacyjnej. Stan istniejący Droga obsługuje ruch lokalny związany z uprawą roli 

i życiem mieszkańców wsi Gozdy przebiega przez tereny częściowo zabudowane. Droga 

posiada przekrój szlakowy. W km 0+310 do km 0+680 droga posiada nawierzchnię 

tłuczniową o szerokości od 4,0m i pobocza gruntowe. Nawierzchnia posiada liczne ubytki  

i wyboje co powoduje jej niszczenie. Odwodnienie na tym odcinku odbywa się 

powierzchniowo. Podstawowe parametry techniczne Stosownie do uzgodnień z Inwestorem 

modernizacje opracowano o następujących parametrach technicznych 1. szerokość korony 

do 5,2 m 2. szerokość jezdni 3,20 m 3. szerokość poboczy 1,0 m 4. szerokość pasa 7,5 m do 

9,0 m Proponowane rozwiązanie projektowe Na odcinku w km 0+310 do km 0+680 spadek 

poprzeczny jezdni daszkowy 2%, spadek poprzeczny poboczy 5% strona prawa i lewa. 

Odwodnienie: Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo Konstrukcja: Od 

http://www.brzeznio.finn.pl/
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km 0+310 do km 0+680 1. Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni, tłuczniem 

kamiennym frakcji 0/31,5 mm grubość wzmocnienia 10 cm po zagęszczeniu  

2. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2  

3. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5cm dla ruchu KR-1  

o strukturze warstwy ścieralnej i uziarnieniu 0/12,8 mm  

4. Pobocza z destruktu grubości 10 cm (alternatywnie z tłucznia kamiennego). Roboty 

wykończeniowe Do robót wykończeniowych należy: uzupełnienie poboczy  

 

2) Ostrów - od km 0+000 do km 0+150 długości 150mb Opracowaniem objęto odcinek km 

0+000 do km 0+150 długości 150m jest to droga dojazdowa do pól w miejscowości Ostrów 

przebiega przez teren częściowo zabudowany. Droga służy jako droga dojazdowa do 

zabudowań gospodarstw rolnych w miejscowości Ostrów oraz do okolicznych pól. Zakres 

prac przewidzianych w opracowaniu a związanych z remontem - drogi poprawi w sposób 

istotny stan techniczny istniejącej drogi o nawierzchni tłuczniowej i zabezpieczy ją przed 

dalszym zniszczeniem. Zakres robót podano na mapie sytuacyjnej. Stan istniejący Droga 

obsługuje ruch lokalny związany z uprawą roli i życiem mieszkańców wsi Ostrów, 

przebiega przez tereny rolnicze a zabudowę stanowią gospodarstwa rolne. Droga posiada 

przekrój szlakowy. Odcinek km 0+000 do km 0+150 droga posiada nawierzchnię z tłucznia 

kamiennego o szerokości do 4,0m i na której występują nierówności i ubytki. Droga 

posiada pobocza gruntowe. Nawierzchnia jezdni posiada liczne odkształcenia, koleiny, 

ubytki i wyboje w okresie letnim występuje uciążliwe dla mieszkańców zapylenie. 

Odwodnienie na tym odcinku odbywa się powierzchniowo. Podstawowe parametry 

techniczne Stosownie do uzgodnień z Inwestorem modernizacje opracowano  

o następujących parametrach technicznych Od km 0+000 do km 0+150 1. szerokość korony 

5,5m 2. szerokość jezdni 3,5m 3. szerokość poboczy 1,0m Proponowane rozwiązanie 

projektowe Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 2% Spadek poprzeczny poboczy strona 

prawa i lewa 5% Odwodnienie: Odwodnienie drogi odbywać się będzie powierzchniowo 

Konstrukcja: 1. Wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni, tłuczniem kamiennym 

frakcji 0/31,5 mm grubość wzmocnienia po zagęszczeniu 10cm.  

2. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2  

3. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5cm dla ruchu KR-1  

o strukturze warstwy ścieralnej i uziarnieniu 0/12,8mm.  

4. Pobocza z destruktu asfaltowego grubości 10cm (alternatywnie z tłucznia kamiennego). 

Roboty wykończeniowe Do robót wykończeniowych należy: Uzupełnienie i plantowanie 

poboczy i ustawienie znaków drogowych.  

 

3) Wierzbowa - km 0+400 do km 0+650 długości 250mb Opracowaniem objęto odcinek 

drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wierzbowa od km 0+400 do km 

0+650 długości 250mb. Droga przebiega przez teren rolny i służy jako droga dojazdowa do 

pól uprawnych oraz dojazd do zabudowań gospodarstw rolnych w miejscowości Stefanów 

Barczewski drugi, Wierzbowa. Wykonanie robót przewidzianych w opracowaniu  

a związanych z remontem - drogi poprawi w sposób istotny stan techniczny istniejącej 

drogi i zabezpieczy przed dalszym zniszczeniem. Zakres robót podano na mapie 

sytuacyjnej. Stan istniejący Droga obsługuje ruch lokalny związany z uprawą roli i życiem 

mieszkańców wsi Stefanów Barczewski i Wierzbowa przebiega przez tereny rolnicze  

a zabudowę stanowią gospodarstwa rolne. Droga posiada przekrój szlakowy. W km 0+400 

do km 0+650 droga posiada nawierzchnię z kamienia polnego o szerokości 4,0m do 4,5m 

 i pobocza gruntowe. Nawierzchnia posiada liczne odkształcenia i ubytki. Odwodnienie na 

tym odcinku odbywa się powierzchniowo oraz poprzez istniejące rowy. Podstawowe 

parametry techniczne Stosownie do uzgodnień z Inwestorem modernizacje opracowano  
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o następujących parametrach technicznych: 1. szerokość korony 5,5m 2. szerokość jezdni 

3,5m 3. szerokość poboczy 1,0m Proponowane rozwiązanie projektowe na odcinku od km 

0+400 do km 0+650 spadek poprzeczny jezdni daszkowy 2% spadek poprzeczny poboczy 

na odcinku od km 0+400 do km 0+650 strona prawa i lewa 6% Odwodnienie: odwodnienie 

drogi odbywać się będzie powierzchniowo Konstrukcja: od km 0+400 do km 0+650  

1. Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grubości 10cm frakcji 

0/31,5mm.  

2. Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5kg/m2.  

3. Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5cm dla ruchu KR-1  

o strukturze warstwy ścieralnej i uziarnieniu 0/12,8mm.  

4. Pobocza z destruktu grubości 10cm (alternatywnie z tłucznia kamiennego). Roboty 

wykończeniowe Do robót wykończeniowych należy: Uzupełnienie i plantowanie poboczy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości robót (m.in. poprzez pobranie próbek 

materiałów itp.)  

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w dokumentacji 

technicznej.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz 

przedmiar robót. Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji 

projektowej, nawet wtedy, gdy nie zostały wcześniej ujęte w przedmiarze robót, a są 

niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.  

Zamawiający na wykonany przedmiot zamówienia wymaga gwarancji minimum  

36 miesięcy (licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia). 

Odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi 3 lata licząc od dnia odbioru końcowego 

przedmiotu zamówienia. 

 Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. opisy techniczne, 

specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiary robót) pojawia się nazwa, 

marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że 

określenie ma jedynie charakter przykładowy, a wykonawca sporządzając ofertę może 

uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co 

najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz 

standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry 

wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający 

zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów.. 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące 

złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 
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 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach 

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez 

podmioty, 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 późn. zm.)  

3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Zamawiającego nr rachunku 28 

9267 0006 0030 1950 3000 0040 bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu,  

ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio.  

4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.  

5. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca 

powinien do oferty załączyć oryginał dowodu jego wniesienia.  

6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.  

7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium 

zostanie wykluczony z postępowania. 8. 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 Pzp.  

9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta 

została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,  

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie 

umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 

III.2) ZALICZKI 

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 nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena 

spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia o spełnianiu 

warunków udziału w postępowaniu złożonego przez Wykonawcę. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, 

wykonał roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia polegające na budowie, 

przebudowie lub remoncie dróg o łącznej długości co najmniej 1,2 km w ramach 

jednego lub kilku zamówień (w sumie) 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. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania potencjału technicznego do 

wykonania niniejszego zamówienia Wykonawca musi wykazać, że posiada lub 

ma zapewniony dostęp nw. jednostek sprzętowych: - walec ogumiony - 1 szt. - 
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samochód ciężarowy o ładowności powyżej 5 ton - 2 szt. - rozkładarka masy 

wyposażona w niwelację elektroniczną - 1 szt. wraz z informacją o podstawie 

dysponowania tymi zasobami. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełniania warunku posiadania osób zdolnych do wykonania 

niniejszego zamówienia Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą na 

stanowisko kierownika budowy (min. 1 osoba). Osoba wskazana na stanowisko 

kierownika budowy winna posiadać uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz  

z informacją o podstawie dysponowania tą osobą. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Wykonawca musi posiadać na rachunku bankowym środki finansowe lub mieć 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 110 000 zł. W przypadku, gdy 

Wykonawca wykazuje środki w innej walucie niż w złotych polskich, 

Zamawiający dokona przeliczenia wartości w innej walucie na złote polskie na 

podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego  

w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na przeddzień publikacji 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 

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 spełnianiu warunków udziału  

w postępowaniu należy przedłożyć: 

 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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz  

z informacją o podstawie do 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 do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
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 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych 

podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których 

będzie dysponował wykonawca: 

 informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie 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 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
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terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 

24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną 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 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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 - wystawione 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 dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  

z dnia 16 lutego 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 pkt III.5) 

- formularz ofertowy,  

- oświadczenie art. 22 ustawy Pzp, - oryginału pełnomocnictwa udzielanego osobom 

podpisującym ofertę lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem,  

o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost  

z dokumentu rejestrowego;  
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- w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;  

- wykazu części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom lub 

oświadczenie, że Wykonawca wykona zamówienie własnymi siłami - załącznik nr 7 do 

SIWZ;  

- dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium 

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 się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, pod rygorem nieważności.  

2. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje 

możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, gdy nastąpi:  

a) zmiana terminu przekazania terenu budowy oraz zmiana terminu przewidzianego na 

rozpoczęcie robót: - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: 

x klęski żywiołowe; x warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające 

rozpoczęcie i prowadzenie robót budowlanych; - niemożliwość niezwłocznego zawarcia 

umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym 

odwołaniem;  

b) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót: - zmiany spowodowane 

warunkami atmosferycznymi w szczególności: x klęski żywiołowe; x warunki 

atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót 

budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów; - zmiany 

spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi 

lub terenowymi, - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki 

geologiczne; - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,  

w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych 

obiektów budowlanych; - zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie 

Zamawiającego w szczególności: x wstrzymanie robót przez Zamawiającego;  

x konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonana i odbioru robót; x odmowa wydania przez organy 

administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn 

niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli 

nieruchomości do celów realizacji inwestycji; - zmiany będące następstwem powierzenia 

przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli 

terminy ich powierzenia, rodzaj oraz zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego 

terminu zakończenia realizacji umowy; - konieczność uzyskania niemożliwych do 

przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich 

lub właściwych organów; - wstrzymanie realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia 

terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; x niemożliwość niezwłocznego 
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zawarcia umowy po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej w związku z wniesionym 

odwołaniem;  

c) zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych 

spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami: - niedostępność na 

rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót spowodowania zaprzestaniem produkcji lub 

wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; - pojawienie się na rynku materiałów 

lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - pojawienie 

się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; - konieczność zrealizowania 

projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane 

w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,  

w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub 

wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;  

d) pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: - zmiana 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającymi wpływ na realizację 

zamówienia; - konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian stawki VAT, 

przy czym zmianie ulega kwota podatku VAT i kwota brutto; - siła wyższa 

uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz; - zmiana sposobu 

rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian 

zawartej umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 

projektu;  

e) Zamawiający przewiduje rozwiązania zamienne, które nie wykraczają poza 

zdefiniowany przedmiot zamówienia; Uwzględnienie robót zamiennych w trakcie 

realizowanej inwestycji może nastąpić przez zmianę umowy o zamówienie publiczne 

(aneks do umowy). Przykładem zmiany nie powodującej wykroczenia poza przedmiot 

zamówienia będzie decyzja o zmianie sposobu wykonania jakiegoś elementu robót, zmiany 

materiałów itp. Wprowadzenie robót zamiennych nie może spowodować zwiększenia 

wysokości wynagrodzenia określonego w umowie. Roboty zamienne mogą zostać 

wykonane wyłącznie na podstawie uprzednio sporządzonego protokołu konieczności, 

podpisanego przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zatwierdzonego przez 

Kierownika Zamawiającego.  

f) Zamawiający przewiduje wydłużenie terminu związania ofertą na okres nie dłuższy niż 

60 dni.  

g) Zamawiający przewiduje zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerów kont 

bankowych i innych danych identyfikacyjnych.  

h) Zamawiający przewiduje zmiany form zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 i) Zamawiający przewiduje zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty, nadzór nad 

przedmiotem umowy, kierowników budowy.  

j) Zamawiający przewiduje zmniejszenie zakresu wynagrodzenia z przyczyn  

o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć. Dokonanie zmian, o których mowa powyżej wymaga podpisania aneksu do 

umowy. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.brzeznio.finn.pl 
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 16.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-

275 Brzeźnio. 

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 

 

          Wójt Gminy  

 /-/ mgr Dorota Kubiak 

Kierownik Zamawiającego 
 


