
Głuszyca: Remonty dróg i mostów w Głuszycy Górnej  

Numer ogłoszenia: 329080 - 2011; data zamieszczenia : 11.10.2011 

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:  Remonty dróg i mostów w Głuszycy 

Górnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

zamówienia składa się między innymi z następujących elementów: 1. Remont drogi dojazdowej do 

pól i posesji dz. nr 453, część dz. 205 w Głuszycy Górnej (odcinek 0,095 km) - roboty 

przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie górzystym, wytyczenie 

granic działki drogowej, wykonanie koryta wraz z wywozem i składowaniem gruntu, profilowanie i 

zagęszczenie podłoża, wykonanie rowka pod ściek wraz z wywozem i składowaniem gruntu), - 

roboty odwodnieniowe (ścieki, krawężniki), - roboty drogowe (wykonanie warstwy odcinającej, 

wykonanie podbudowy kamiennej, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, warstwa wiążąca, 

skropienie podbudowy emulsją asfaltową, warstwa ścieralna, wykonanie nawierzchni z brukowej 

kostki betonowej), - roboty wykończeniowe (ścinka poboczy wraz z wywozem i składowaniem 

urobku, uzupełnienie poboczy warstwą gruntu wraz z zagęszczeniem, regulacja wysokości studni 

rewizyjnych). 2. Remont drogi dojazdowej do pól i posesji dz. nr 219 w Głuszycy Górnej (odcinek 

0,252 km) - roboty przygotowawcze (odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie 

górzystym, wytyczenie granic działki drogowej, wykonanie koryta wraz z wywozem i składowaniem 



gruntu, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie rowka pod ściek wraz z wywozem i 

składowaniem gruntu, wykonanie nasypów niesortu wraz z zagęszczeniem, karczowanie drzew 

wraz z zasypaniem i zagęszczeniem dołów), - roboty odwodnieniowe (ścieki), - roboty drogowe 

(wykonanie warstwy odcinającej, wykonanie podbudowy kamiennej z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie, skropienie podbudowy emulsją asfaltową, warstwa wiążąca, skropienie podbudowy 

emulsją asfaltową, warstwa ścieralna, wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej), - 

roboty wykończeniowe (ścinka poboczy wraz z wywozem i składowaniem urobku, uzupełnienie 

poboczy warstwą gruntu wraz z zagęszczeniem, regulacja wysokości studni rewizyjnych). 3. 

Remont mostu w ciągu drogi gminnej w ramach zadania: Remont drogi dojazdowej do pól i posesji 

dz. nr 453, część dz. 205 w Głuszycy Górnej - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych, - rozbiórka obiektów inżynierskich, - rozbiórki elementów dróg, - wykonanie 

podbudowy, - wykonanie nawierzchni (nawierzchnia ścieralna MMA na dojazdach), - roboty 

wykończeniowe (umocnienie powierzchniowe dna, bariery ochronne stalowe), - zbrojenie płyty 

pomostowej, ław fundamentowych, korpusów i murów oporowych, - beton konstrukcyjny klasy B-30 

(wykonanie płyty pomostowej, ław fundamentowych, korpusów i murów oporowych wraz z 

szalunkiem), - malowanie elementów stalowych, - wykonanie nawierzchni epoksydowo-

poliuretanowej, - uciąglenie szczelne bitumiczne 10x4 wraz z elementami dylatacji 4. Remont mostu 

na ul. Kłodzkiej 39 w Głuszycy Górnej - odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów 

wysokościowych, - rozbiórka obiektów inżynierskich, - rozbiórki elementów dróg, - wykonanie 

podbudowy, - wykonanie nawierzchni (nawierzchnia ścieralna MMA na dojazdach), - roboty 

wykończeniowe (umocnienie powierzchniowe dna, bariery ochronne stalowe), - zbrojenie płyty 

pomostowej, ław fundamentowych, korpusów i murów oporowych, - beton konstrukcyjny klasy B-30 

(wykonanie płyty pomostowej, ław fundamentowych, korpusów i murów oporowych wraz z 

szalunkiem), - malowanie elementów stalowych, - wykonanie nawierzchni epoksydowo-

poliuretanowej, - uciąglenie szczelne bitumiczne 10x4 wraz z elementami dylatacji. Szczegółowy 

zakres robót dla każdego z zadań określa dokumentacja techniczna.. 

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): 45.00.00.00-7, 45.22.11.10-6, 45.23.31.23-7, 

45.23.31.42-6. 

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: 12.12.2011. 

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 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 

00/100). 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 pokoju nr 16 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 

zakresie 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. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie zgodnie z formułą spełnia - nie 

spełnia. 

• 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 w zakresie odpowiadającym swoim charakterem przedmiotowi 

zamówienia. 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 przedstawią 

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 200 000,00 PLN 

(słownie: dwieście tysięcy złotych). Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie 

zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. W przypadku wspólnego ubiegania się o 

udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, warunki j.w. 

mogą spełniać łącznie. 

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

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA ŁU 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 siedzi bę 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 ewentualne zmiany następujących postanowień umowy: a) zmiany osób 

wykonujących czynności Wykonawcy, wymienionych w ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody 

przez Zamawiającego oraz że osoby te będą spełniać warunki opisane w SIWZ, b) zmiany osób 

biorących udział w przedsięwzięciu ze strony Zamawiającego, c) zmiany podmiotów trzecich na 

etapie realizacji przedmiotu umowy na zasadach których Wykonawca opierał się wykazując 

spełnienie warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże 

spełnienie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o 

zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, d) zmiany sposobu regulowania należności 

Wykonawcy spowodowane przebiegiem procesu inwestycyjnego, których nie można było 

przewidzieć przed zawarciem umowy. 

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:  

27.10.2011 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:  Projekt finansowany przez MSWiA w ramach zadań na Usuwanie 

Skutków Klęsk Żywiołowych. 

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 
 


