
Głuszyca: Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. Kłod zka 95 

Numer ogłoszenia: 370776 - 2011; data zamieszczenia : 08.11.2011 

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:  Odbudowa mostu dojazd do posesji ul. 

Kłodzka 95. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

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

składa się między innymi z następujących elementów: 1. organizacja robót w obrębie istniejącego 

mostu - przygotowanie pod wykonanie kładki drewnianej dla pieszych na czas budowy nowego 

obiektu; 2. usunięcie gruzu rzecznego i porostów roślinnych w pasie koryta cieku w obrębie 

projektowanego mostu na odcinku ok. 30 mb; 3. oczyszczenie koryta rzeki z zanieczyszczeń 

organiczno-mineralnych, z usunięciem starych gałęzi, konarów oraz większych kamieni poza obręb 

robót; 4. wykonanie tymczasowej kładki drewnianej o szerokości przejścia 1,50 m z dźwigarów 

drewnianych opartych na podwalinach drewnianych usytuowanych po obu stronach potoku 

bezpośrednio na gruncie, późniejsza rozbiórka kładki (dł. kładki: 5,0 m); 5. wykonanie 

mechanicznych robót ziemnych w skarpach i dnie koryta potoku pod posadowienie konstrukcji 

gruntowo-powłokowej; wykopy na odkład w gruntach kat. IV nawodnionych z odwozem urobku na 

odległość do 1 km; 6. profilowanie podłoŜa gruntowego kat. IV pod posadowienie powłoki oraz jej 

zasypkę; 7. przygotowanie fundamentu (tzw. poduszki) z pospółki pod posadowienie powłoki 

stalowej, grubość warstwy pospółki = 30 cm; 8. wykonanie skanalizowania nurtu potoku za pomocą 



rury PE o śr. 300 mm o dł. 20 m celem przełoŜenia przepływu pod powłokę, późniejsza rozbiórka 

elementu; 9. wyprofilowanie środkowej części koryta rzeki w miejscu docelowego usytuowania 

konstrukcji powłokowej w uprzednio wykonanej poduszce grubości 30 cm z pospółki; 10. pokrycie 

kosztów zakupu i dostawy na plac budowy zamówionej przez Zamawiającego konstrukcji o dł.: 

dołem 12,80 m, górą 7,20 m ze ścianami czołowymi w skosie 1:1 (Gmina Głuszyca zamówi 

konstrukcję w terminie wcześniejszym) 11. montaŜ płaszcza powłoki obok miejsca docelowego 

usytuowania - kompletny, ze skręceniem pełnym na śruby arkuszy blachy falistej; 12. usytuowanie 

konstrukcji powłokowej w docelowym połoŜeniu w korycie rzeki; 13. zasypka konstrukcji powłokowej 

gruntem lub kruszywem umoŜliwiającym osiągnięcie wskaźnika zagęszczenia Is = 0,98, zasypka 

warstwami gr. max. 30 cm do poziomu dna koryta podbudowy drogowej; 14. wykonanie nad 

sklepieniem powłoki warstwy podłoŜa pod membranę z geowłókniny gr. 10 cm z piasku 

gruboziarnistego zagęszczonego 15. ułoŜenie geomembrany z geowłókniny lub teflonu o 

powierzchni 72 m2 z wyprowadzeniem drenaŜy odwadniających poza powierzchnię skarp korpusu 

drogowego; drenaŜ z rur perforowanych PCV śr. 100 mm obsypanych kruszywem kamiennym 

sortowanym owiniętym w koszulkę z geowłókniny; 16. wykonanie warstwy ochronnej membrany z 

piasku gruboziarnistego grubości 10 cm; 17. wykonanie koryta pod konstrukcję podbudowy zjazdu 

oraz mostu o głębokości 20 cm, uformowanie poboczy z gruntu pozyskanego w trakcie 

korytowania; 18. dolna warstwa podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem o 

wytrzymałości 2,5 MPa i gr. 15 cm 19. górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm 

stabilizowanego mechanicznie grubości 20 cm; stanowiąca jednocześnie nawierzchnię na obiekcie 

oraz dojazdach; 20. wykonanie umocnienia powierzchni skarp nad wlotami konstrukcji stalowej z 

kamienia łamanego granitowego grubości 16-25 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 

15 cm z obramowaniem bocznym opaskami betonowymi B-30 o przekroju 25 x 35 cm 21. 

obustronne ustawienie poręczy wysokości 1,10 ponad poziom nawierzchni na moście, zakotwienie 

słupków w zasypce gruntowej na gł. min. 0,50 m przy uŜyciu kamienia łamanego uŜytego do 

umocnień wlotów; 20. umocnienie skarp koryta cieku kamieniem narzutowym grub. 30 cm przed 

mostem na dł. 10 mb; pod mostem (5,0 m) oraz poniŜej (10,0 m) Szczegółowy zakres robót określa 

specyfikacja techniczna.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.22.11.10-6. 

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

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 21.12.2011. 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Przystępując do postępowania Wykonawca zobowiązany jest 

wnieść wadium przetargowe w wysokości 2 800,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 

00/100). Wadium naleŜy wnieść przed upływem terminu składania wniosków; 2) Wadium moŜe być 

wnoszone w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym, 

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 naleŜy wpłacić przelewem na konto depozytowe w Banku Zachodnim WBK - 

nr rachunku: 70109023140000000108729278; 4) Za termin wniesienia wadium w formie pienięŜnej 

przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego zamawiającego; 5) Wadium wnoszone w formie 

innej niŜ pienięŜna naleŜy złoŜyć w formie oryginału w pokoju nr 16 Urzędu Miejskiego w Głuszycy, 

ul. Grunwaldzka 55, przed terminem składania wniosków, natomiast do wniosku naleŜy załączyć 

kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem; 6. Zwrot wadium przetargowego nastąpi zgodnie z 

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

Pzp oraz jeŜeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 36 ust. 3 nie złoŜy 

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

udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŜących po jego stronie. ZłoŜenie na wezwanie 

Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę 

warunków udziału nie później niŜ 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 Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia 



niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 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 waru nku  

o Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu 

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

wniosków, a jeŜeli 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 waru nku  

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 waru nku  

o Posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania działalności lub czynności w 

zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełnienia 

niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłoŜyć 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.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada 

opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 30 000,00 PLN 



(słownie: trzydzieści 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 UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  ART. 24 UST. 1 

USTAWY 

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

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

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 

podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, Ŝe 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 takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  



• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 

Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 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, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 



• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 niŜ 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 pk t III.5) 

Dowód wniesienia wadium 

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

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza 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: nie 

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 Ŝna 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:  

22.11.2011 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 współfinansowany przez MSWiA w ramach zadań na 

Usuwanie Skutków Klęsk śywiołowych. 

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

przypadku nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na 

sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 


