
Krapkowice: Remont nawierzchni drogi ul. Działkowej w Krapkowicach oraz remont placu wraz z 

częścią chodnika ul. Kilińskiego w Krapkowicach 

Numer ogłoszenia: 217563 - 2012; data zamieszczenia: 11.10.2012 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krapkowice , ul. 3 Maja 17, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 077 

4466800, faks 077 4466888. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krapkowice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi ul. Działkowej w 

Krapkowicach oraz remont placu wraz z częścią chodnika ul. Kilińskiego w Krapkowicach. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ogólna charakterystyka 

zadania: Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlanych w obrębie dwóch obiektów budowlanych. 

Pierwszy z nich stanowi ulicę Działkową, natomiast drugi obiekt to fragment ulicy Kilińskiego w 

Krapkowicach. Ulica Działkowa w Krapkowicach jest drogą lokalną boczną od ulicy 3-go Maja do ulicy 

Kani w Krapkowicach Otmęcie gm. Krapkowice, posiadającą nawierzchnię z elementów betonowych. 

W pierwszej części nawierzchnia wzmocniona, znacznie zniszczona. Stan nawierzchni jest zły, 

występują na niej znaczne odkształcenia ponadto droga nie posiada sprawnego odwodnienia. 

Inwestycja obejmuje odcinek drogi od skrzyżowania z ulicą 3-go Maja do skrzyżowania z ulicą Ligonia. 

Projektowana ulica, stanowi dojazd do istniejącej zabudowy mieszkalno - usługowej, budynków 

Urzędu Gminy i Straży Pożarnej oraz stanowi dojazd do pól uprawnych. Drugą częścią zadania jest 

remont odcinka chodnika wraz z placem ul. Kilińskiego w Krapkowicach, polegający na wykonaniu 

nowej nawierzchni z prefabrykatów betonowych - kostki brukowej betonowej. I. Zakres robót 

budowlanych - ul. Działkowa: Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni i chodników wraz ze 

zjazdami i odwodnieniem powierzchniowym oraz częścią kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w 

jezdni. 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym: rozbiórka chodników z płyt betonowych 

50x50x7 w ilości 361,12m2, rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm w 

ilości 1278m2 oraz rozbiórka krawężników betonowych o łącznej długości 456,00m. 2. Roboty 

związane z przebudową drogi, w tym: mechaniczne wykonanie koryta, wykonanie podbudowy drogi, 

ułożenie krawężników betonowych na ławie oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm. 3. Roboty związane z przebudową chodników, w tym: mechaniczne 

wykonanie koryta, wykonanie podbudowy, ułożenie obrzeży betonowych na podsypce cementowo - 



piaskowej oraz wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm. 4. Urządzenia 

odwadniające. Wykonanie regulacji pionowej studzienek oraz wykonanie studzienek ściekowych 

betonowych o śr. 500 mm, studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm i kanałów z 

rur PVC o śr. 315 mm i długości 105,00 mb. II. Zakres robót budowlanych - ul. Kilińskiego: 

Przedmiotowy remont chodnika wraz z placem polegał będzie na wykonaniu nowej nawierzchni z 

prefabrykatów betonowych - kostki brukowej betonowej. 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, 

w tym: rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych o pow. 369,60 m2. Kubatura nawierzchni betonowej 

z rozbiórki do wywozu to 55,44 m3. 2. Roboty związane z przebudową drogi, w tym: mechaniczne 

wykonanie koryta, wykonanie podbudowy drogi, ułożenie krawężników betonowych na ławie oraz 

wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm. 3. Nawierzchnia chodnika wraz z 

placem zostanie wykonania z kostki brukowej betonowej typu nostalit lub cegiełki w kolorze szarym - 

pas chodnika zostanie oddzielony od części placu pasem kostki o kolorze grafitowym.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 

45.23.32.52-0, 44.13.00.00-0, 44.16.31.12-8, 45.25.56.00-5, 45.33.23.00-6. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 

2.500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset zł 2. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o 

udzielenie zamówienia, wadium (w każdej z dopuszczalnych form) może być wniesione przez 

jednego, kilku lub wszystkich Wykonawców, pod warunkiem, iż łączna wysokość wniesionego 

wadium odpowiadać będzie wymaganej kwocie. W takim przypadku składając wadium należy 

wskazać w imieniu kogo i tytułem jakiego postępowania jest wnoszone. 3. Wadium może być 

wniesione w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem 

pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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 (tekst jednolity Dz.U.z 2007r., Nr 42, poz. 

275). Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach, Bank Spółdzielczy w Krapkowicach, nr rachunku 66 8884 0004 2001 

0000 7777 0002 z dopiskiem: wadium - postępowanie przetargowe: Remont nawierzchni drogi ul. 

Działkowej w Krapkowicach oraz remont placu wraz z częścią chodnika ul. Kilińskiego w 

Krapkowicach. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć przed upływem terminu na 

składanie ofert w Wydziale Finansowo-Budżetowym Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach przy ul. 

3-go Maja 17, parter, pokój nr 14. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania 

ofert. 4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu przelew należy dokonać na tyle wcześniej, by 



wadium znalazło się na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Z treści 

gwarancji, poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego - zobowiązanie gwaranta, poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w przepisie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 6. 

Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony. Terminowe 

wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w 

ramach własnych czynności proceduralnych. 7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim 

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 

ust 4a ustawy Pzp (tj. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust 3 ustawy Pzp, nie złożył 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). 8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który 

wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1)odmówił podpisania umowy w 

sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn 

lecących po stronie Wykonawcy. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3, nie złożył dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez 

Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi 

wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie 

zobowiązany wykonać. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 



jednego zamówienia dotyczącego robót budowlanych odpowiadającym swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (budowa, przebudowa oraz remont nawierzchni 

dróg, chodników oraz placów z kostki brukowej) o łącznej powierzchni 1500,00m2, z podaniem jego 

wartości oraz daty i miejsca wykonania. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów 

potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi 

je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie 

zobowiązany wykonać. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienia Wykonawca będzie 

zobowiązany wykonać. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Wykonawca spełnia warunek, jeżeli posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co 

najmniej 100.000,00zł. (słownie: sto tysięcy i 00/100 zł). 

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

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  

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada 

rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową 

wykonawcy, wystawioną 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 spełnienia warunków udziału w postępowaniu na 

zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na 



podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków 

finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert. 

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, 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Kosztorys ofertowy 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u 

których ponad 50 % pracowników stanowią 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 będzie aukcja elektroniczna: nie. 



IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartych umów 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. w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących 

konieczność przerwania robót, potwierdzoną przez inspektora nadzoru, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na 

realizację zamówienia, o okres trwania wskazanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 2. w 

przypadku zaistnienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych, których realizacja powoduje 

konieczność przedłużenia terminów przewidzianych na realizację niniejszego zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia 

terminów przewidzianych na realizację zamówienia, o okres niezbędny do realizacji zamówień 

dodatkowych; 3. w przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków geologicznych powodujących 

konieczność przerwania robót, potwierdzonych przez inspektora nadzoru, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie przedłużenia terminów przewidzianych na 

realizację zamówienia, o okres trwania wskazanych niekorzystnych warunków atmosferycznych, 4. 

jeżeli w trakcie realizacji umowy zajdzie konieczność poprawek lub zmian w dokumentacji, 

niezbędnych dla prawidłowej realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian 

postanowień zawartej umowy dotyczących treści dokumentacji we wskazanym zakresie, co jest 

równoznaczne z dopuszczeniem zmian w zakresie realizacji robót budowlanych. W przypadku zmian 

formalno-organizacyjnych, Zamawiający wprowadzi zmianę danych do umowy Aneksem. Wszelkie 

zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu 

stron. Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz.1655 ze zmianami) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa 

podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.bip.krapkowice.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Krapkowice, ul. 3 

Maja 17, 47 - 303 Krapkowice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.10.2012 

godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3-go Maja 17, 47 - 303 Krapkowice. 

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 

 

 

 


