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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Gnojnik 363, 32-864 Gnojnik, woj. małopolskie, tel. 14 

6869600. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.gnojnik.ug.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa dróg gminnych po 

wystąpieniu intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2009 i 2010 roku oraz po wystąpieniu 

intensywnych opadów deszczu w 2013 i 2014 roku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Odbudowa dróg 

gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu i powodzi w 2009 i 2010 roku oraz po 

wystąpieniu intensywnych opadów deszczu w 2013 i 2014 roku w miejscowościach: 1. Odbudowa 

drogi gminnej Puste K 250336 dz. nr ewid. 775 w miejscowości Gnojnik w km 0+000 - 0+700 wraz z 

odbudową przepustu w km 0+100 2. Odbudowa drogi gminnej Leśniczówka na Łoniową K 250359 

dz. nr ewid. 107 w miejscowości Biesiadki w km 0+000 - 0+770. 3. Odbudowa drogi gminnej Przez 

Wieś K 250375 dz. nr ewid. 436, 415, 404 w miejscowości Lewniowa w km 0+000 - 1+200 wraz z 

odbudową przepustu w km 0+780. 4. Odbudowa drogi gminnej W Pole K 250398 dz. nr ewid. 342/1 

http://www.gnojnik.pl/


w miejscowości Zawada Uszewska w km 0+400 - 1+050. 5. Odbudowa drogi gminnej W stronę 

Maciaszek dz. nr ewid. 1963 w miejscowości Uszew w km 0+000 - 0+300. zgodnie z przedmiarem 

robót oraz dokumentacją techniczną. Wykonawca udzieli minimum 60 miesięcy gwarancji na 

wykonany przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.. 

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 

pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity (Dz. U. z 

2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm. w wysokości nie większej niż 50% wartości przedmiotowego 

zamówienia, w zakresie objętym zamówieniem podstawowym. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

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: 30.07.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 20 000.00 

PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN). 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania 

warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, 

dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w 

postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

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; 

 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 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; 

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.4.4) 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) 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje 

pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3. Oświadczenie dot. podwykonawcy - jeżeli dotyczy. 

4. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej na podstawie przedmiarów 

robót. 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja rękojmia - 5 

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 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy w następującym zakresie i na określonych 

poniżej warunkach: 1) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, na uzasadniony wniosek 

Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności których wykonawca nie mógł 

przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, w szczególności gdy jest 

spowodowana: a) koniecznością wykonania robót dodatkowych wpływających na termin wykonania 



robót objętych umowa podstawową, b) wystąpieniem wyjątkowo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót, klęsk żywiołowych, c) 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, takich jak: opóźnienia, utrudnienia 

robót, zawieszenia robót lub przeszkodami dającymi się przypisać Zamawiającemu. 2) zmiany osób 

przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń 

losowych między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy pod warunkiem, że 

osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje jak osoby wskazane w umowie. 3) 

zmiany Podwykonawcy, w tym przypadku gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż 

proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie 

mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania 

warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment składania ofert lub zgłoszenia 

zmiany przez Wykonawcę, 4) usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub 

sformułowań użytych w Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści 

Umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w 

celu jej jednoznacznej interpretacji, 5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy lub 

etapowania prac, w zależności od posiadanych przez zamawiającego środków finansowych w 

planie finansowym na 2014r. lub w sytuacji gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany 

wynagrodzenia stosownie o ograniczony zakres prac, 6) zmiany stawki podatku VAT, (Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT), 7) 

zmiany sposobu realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w 

specyfikacjach, dokumentacji technicznej, warunków geologicznych skutkujących niemożliwością 

zrealizowania umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 8) zmiana sposobu 

realizacji przedmiotu zamówienia w postaci odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków 

terenowych w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej sieci, 

instalacji lub innych niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach technologicznych, 9) 

wprowadzeniu robót zamiennych z powodu: a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli 

zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, b) aktualizacji rozwiązań projektowych w uwagi na 

postęp technologiczny, c) zaprzestania produkcji materiałów budowlanych, których użycie 

Zamawiający przewidział przy realizacji przedmiotu umowy, d) wad dokumentacji projektowej, e) 



zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Szczegółowy zakres 

robót zamiennych musi zostać udokumentowany. Wprowadzenie robót zamiennych w żaden 

sposób nie może wpłynąć na kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, określoną w § 5 ust. 1 

umowy. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny 

zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub nie zmiany 

pozwolenia na budowę (jeżeli dotyczy) oraz przedmiar robót i niezbędne rysunki. Projekt ten 

wymaga zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. Dopuszczalne są wszelkie zmiany 

nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o 

zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik 

postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno - organizacyjnym umowy 

np. zmiana nr konta bankowego, dotycząc nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy 

organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany 

prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Zmiana 

postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 

nieważności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.gnojnik.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 12. 

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

05.05.2015 godzina 08:50, miejsce: Urząd Gminy Gnojnik 32-864 Gnojnik 363 I piętro pok. nr 6 

(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 

 

 


