
Głuszyca: Remont umocnie ń brzegowych wzdłu ż ul. Sienkiewicza 

- usuwanie skutków powodzi  

Numer ogłoszenia: 109060 - 2011; data zamieszczenia : 11.05.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, woj. dolnośląskie, 

tel. 074 8456263, faks 074 8456339. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.gluszyca.pl 

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:  Remont umocnień brzegowych wzdłuż 

ul. Sienkiewicza - usuwanie skutków powodzi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, w których zakres wchodzi m.in.: 1. rozebranie 

pozostałości murów z kamienia i fundamentów z wywiezieniem i utylizacją gruzu. 2. wykonanie 

wykopów w gruncie o szerokości dna do 1,5 m i głębokości do 3 m ze złożeniem urobku na odkład. 

3. grodzie ziemne o wys. do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy płotkiem i narzutem kamiennym. 4. 

ręczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inzynieryjnych przy wysokości nasypu do 4 

m. 5. wykonanie fundamentów betonowych z betonu B30 o przekroju prostokątnym 

z równoczesnym montażem gurtów. 6. wykonanie ścian oporowych z kamienia łamanego granitu 

o grubości do 50 cm układanych na zaprawie cementowej. 7. wykonanie murów okładzinowych 

warstwowych lub rzędowych o grubości 20-30 cm. 8. spoinowanie murów kamiennych. 9. 

wykonanie konstrukcji drewnianych z drewna twardego nasączonego - gurty drewniane. Ponadto 

zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) urządzenie placu budowy, wykonanie podłączeń 

energetycznych i wodociągowych dla potrzeb placu budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, 



2) oznakowanie terenu budowy. 3) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanego 

elementu robót lub jego części bądź urządzeń w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia 

do stanu pierwotnego. 4) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń 

obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 5) wykonania badań, prób, jak 

również wykonanie odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót do odbioru ulegających zakryciu 

lub zanikających. 6) dokonania uzgodnień, zgłoszeń, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy i przekazania go do użytku. 7) odpowiedniego zabezpieczenia placu 

budowy. 8) zapewnienie dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. 9) 

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na 

bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 10) wykonawca ma obowiązek unieszkodliwiania 

powstałych odpadów, jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy 

o odpadach (Dz. U. z Nr 62, poz. 628 z późn. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt 

składowania, wywozu i utylizacji odpadów w cenie ryczałtowej. 11) uporządkowanie terenu budowy 

po zakończeniu robót i przekazanie go najpóźniej do dnia odbioru końcowego. 12) wykonanie 

planu BiOZ dla przedmiotowego zadania. 13) opracowanie i przekazanie Zamawiającemu pełnej 

dokumentacji powykonawczej (jeden egzemplarz).. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak. 

• Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 

ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.00.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 01.08.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  1. Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium przetargowe w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Wadium 

należy wnieść przed upływem terminu składania wniosków. 2. Wadium może być wnoszone 



w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach 

bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 ze zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy 

wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Zachodnim WBK - nr rachunku: 

70109023140000000108729278. 4. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się 

termin uznania rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż 

pieniężna należy złożyć w formie oryginału w kasie Urzędu Miejskiego w Głuszycy, ul. 

Grunwaldzka 55, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku należy załączyć kopię 

potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 

Pzp. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp 

oraz jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 36 ust. 3 nie złoży 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że 

udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożenie na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę 

warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert (podstawa 

prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp). 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę 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 okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności w 

 akresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty 

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: 

Oświadczenie o posiadaniu uprawnień niezbędnych do wykonywania działalności 

w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, wg wzoru formularza nr 

2 załączonego do SIWZ. 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia, tj.: W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania 

wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali 

roboty budowlane polegające na budowie lub odbudowie umocnień brzegowych 

(murów oporowych). Ocena spełnienia w/w warunku dokonana będzie zgodnie 

z formułą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym zdolnym do wykonania 

zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia 

ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawia 

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do 

wykonania zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku 

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć odpowiednie dokumenty w formie oryginału 

lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem: a) wykaz osób, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrole jakości i 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, wg wzoru 

formularza nr 4; b) kopie uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do 

właściwej Izby Inżynierów Budownictwa lub oświadczenia, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia 

budowlane. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą 

spełnia - nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  

o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 

opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 



działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 20 000,00 

PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). W przypadku wspólnego ubiegania się 

o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki 

j.w. mogą spełniać łącznie. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie 

z formułą spełnia - nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZI AŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE AR T. 24 UST. 1 

USTAWY 

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawc ę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale ży przedło żyć: 

• 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 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, nale ży przedło żyć: 

• 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  

• 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 ubezpieczenie 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  

• 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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib ę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzaj ący, 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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Dowód wniesienia wadium. 

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi ą 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 b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  



Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, 

terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji lub sposobu płatności jeżeli wystąpią przesłanki, tj. 

konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Szczegółowe przesłanki 

zmiany umowy określono w umowie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.bip.gluszyca.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski 

w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 pok. nr 16.. 

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

03.06.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55 pok. nr 1 - Biuro 

Obsługi Klienta. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej:  NIE DOTYCZY. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, 

w przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały b yć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


