
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane  

Roźwienica: Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów 

rolnych 

Numer ogłoszenia: 175022 - 2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Roźwienica , Roźwienica 1, 37-565 Roźwienica, woj. podkarpackie, tel. 

016 622-58-87, faks 016 6225822. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych dojazdowych do 

gruntów rolnych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

są roboty budowlane drogowe związane z remontem dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych 

w miejscowości Wola Roźwienicka, Cząstkowice i Czudowice. Szczegółowy zakres robót 

przedstawiają przedmiary robót na poszczególne zadania.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium Ustala się wadium w 

zakresie poszczególnych zadań od 1 do n w wysokości: 1) dla zadania nr 1 w wysokości: 3 000,00 zł, 

słownie: trzy tysiące zł. 2) dla zadania nr 2 w wysokości: 2 300,00 zł, słownie: dwa tysiące trzysta zł. 3) 

dla zadania nr 3 w wysokości: 400,00 zł, słownie: czterysta złotych zł. 4) dla zadania nr 4 w wysokości: 

1 900,00 zł, słownie: jeden tysiąc dziewięćset zł 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez 

siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 81 9108 0006 

0000 0000 0198 0003 z adnotacją wadium - Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych 2) w 

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, 



że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w 

gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w 

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

Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) w terminie 2014-05-22, sposób przekazania: 

oryginał dokumentu zabezpieczającego należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Roźwienica a kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem winna znajdować się w ofercie przetargowej. 4. Wadium 

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Roźwienica nr rachunku: 81 

9108 0006 0000 0000 0198 0003z adnotacją: Wadium na Budowa dróg dojazdowych do gruntów 

rolnych - Zadanie Nr ... 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku 

bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć najpóźniej na dzień przed terminem 

otwarcia ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin 

uznania na rachunku bankowym zamawiającego. 7. Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie 

zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za 

przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie 

innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w osobnej kopercie. 9. Polisa, 

poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać stwierdzenie, że 

na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z 

warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez 

jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta poręczyciela. 10. W przypadku niezabezpieczeni oferty 

jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału 

w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie 

wadium wszystkim wykonawcom po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu 

postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 12. 

Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 

niezwłocznie po zawarciu umowy. 13. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek 

wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 14. Zamawiający zatrzymuje 

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

15. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46 

Prawa zamówień publicznych. 

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 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga 

posiadania specjalnych uprawnień. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej 2 robót budowlanych 

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wykonawca winien przedłożyć wykaz 

wykonanych robót tożsamych z przedmiotem zamówienia. należy wypełnić druk stanowiący 



załącznik do SIWZ oraz należy dołączyć potwierdzenie należytego wykonania 

wymienionych robót. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

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; 

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; 

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; 

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 

Zgodnie z art. 144 ust. l ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych 

zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania istotnej zmiany zawartej umowy 

w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku 

wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych 

warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany zakresu zamówienia spowodowane zmianą dokumentacji 

technicznej, skorygowanej przez projektanta i zaakceptowanej przez Zamawiającego, 2) Zmiana 

sposobu wykonania zamówienia, materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie 

materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie 

stanic się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, postępem 

technologicznym, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie, 3) Zmiana terminu realizacji przedmiotu 

zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie robót w 

określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, 

uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, 

udokumentowanych w dzienniku budowy, c) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie 

będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub 

zmian w projekcie, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować 

wstrzymanie robót, e) konieczności zmiany zakresu robót i finansowania, t) konieczności wykonania 

dodatkowych badań i ekspertyz, g) prac lub badań archeologicznych, wykopalisk, powodujących 

konieczność wstrzymania robót objętych niniejszą umową, h) realizacji w drodze odrębnej umowy prac 

powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i 

uwzględnienia wzajemnych powiązań, w tym udzielenie w trakcie realizacji umowy zamówień 

dodatkowych i/lub uzupełniających, związanych z realizacją zamówienia podstawowego, mających 

wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji (powodujących konieczność jego wydłużenia), 

i) wstrzymania realizacji robót przez uprawniony organ z powodu znalezienia niewybuchów i 

niewypałów, j) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dające 

się przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy zatrudnionemu 

przez Zamawiającego na terenie budowy, k) wystąpienia odmiennych od zakładanych warunków 

geologicznych i terenowych W.w zmiany do umowy dopuszczalne są na następujących warunkach: a) 

- ad. pkt. 1) - zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu 



Zamawiającego, b) ad. pkt. 2) zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie 

same parametry jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty oraz 

zmiana sposobu wykonania zamówienia powodująca usprawnienie procesu budowy, zwiększeniem 

bezpieczeństwa na budowie pod warunkiem nie zwiększania ceny; 3) - ad.pkt. 3) - w zakresie nie 

powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, 4) - ad pkt. 

3): lit. a) o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, - lit. b) - o 

czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwią wykonanie zamówienia. 

lit. e), d), c), t), g), h), i) j) , k), - o czas niezbędny do usunięcia przeszkody w prowadzeniu robót 

objętych przedmiotem umowy, lub o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badań. zamawiającego i wykonawcę, Pozostałe 

zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę 

kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmianę 

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b) 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić 

zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. 

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. W przypadku 

każdej zmiany o której mowa powyżej po stronie wnoszącego propozycję zmian leży 

udokumentowanie powstałej okoliczności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy 

Roźwienica 37-565 Roźwienica. 

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

06.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Roźwienicy 37-565 Roźwienica Pokój Nr 2. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie remontu drogi gminnej na działkach Nr ewid. 411; 426/1 i 426/2 

położonych w miejscowości Wola Roźwienicka.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

są następujące roboty: Wykonanie koryta w gruncie kat. II-IV mechanicznie głębokość koryta 

30cm Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna grubość po zagęszczeniu 

15cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa górna grubość 

po zagęszczeniu 15cm Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie remontu drogi gminnej na działce nr ewid. 111/2 położonej w 

miejscowości Czudowice.. 



 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

są następujące roboty: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego 

w-wa górna grubość po zagęszczeniu 10cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 

11W KR 1-2 warstwa wiążąca , grubość w-wy po zagęszczeniu 4cm Wykonanie nawierzchni z 

betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 3cm 

Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm obustronnie Szczegółowy zakres robót 

zawiera przedmiar robót. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Wykonanie remontu drogi gminnej na działce nr ewid. 213 położonej w 

miejscowości Czudowice.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

są następujące roboty: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna grubość 

po zagęszczeniu 10cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa 

górna grubość po zagęszczeniu 10cm Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 

1-2 w-wa ścieralna, grubość w-wy po zagęszczeniu 5cm Szczegółowy zakres robót zawiera 

przedmiar robót.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Wykonanie remontu drogi gminnej na działce nr ewid. 296 położonej w 

miejscowości Cząstkowice.. 

 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 

są następujące roboty: Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni 

wykonywane mechanicznie Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna grubość 

po zagęszczeniu 10cm Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłucznia kamiennego w-wa 

górna grubość po zagęszczeniu 15cm Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót.. 

 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9. 

 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.09.2014. 

 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 


