
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.bip.krapkowice.pl 

 

Krapkowice: Przebudowa dróg wewnętrznych w Ligocie Krapkowickiej. 

Numer ogłoszenia: 202868 - 2014; data zamieszczenia: 16.06.2014 
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: Przebudowa dróg wewnętrznych 

w Ligocie Krapkowickiej.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

zamówienia jest przebudowa dróg wewnętrznych w Ligocie Krapkowickiej na działkach 

1100/8, 1100/9, 1099/2 k.m. obręb Ligota Krapkowicka. W ramach przedmiotowego zadania 

zostaną przebudowane istniejące drogi gruntowo - tłuczniowe i betonowe o długości 110, 85 

mb (Etap 1) i długości 132,67 (Etap 2) . Projektowana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej 

betonowej ograniczona z dwóch stron krawężnikiem betonowym o wym. 15x30 na ławie 

betonowej z oporem. Podbudowa jezdni z kruszonego betonu powstałego z istniejącej 

nawierzchni betonowej oraz z mieszanek tłucznia kamiennego typu bazalt lub granit o 

frakcjach 0-63,5 - grub. 15 cm oraz frakcji 0-32,5 grubość - 8 cm. W ramach przebudowy 

dróg zostaną również odbudowane istniejące chodniki zlokalizowane wzdłuż istniejących 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Nawierzchnie chodników z kostki brukowej 

betonowej na podsypce piaskowej woraz podbudowie z kruszywa kamiennego 

niesortowalnego oraz klińca o grub. 5+8 cm Drogi po przebudowanie będą miały szerokości: 

Etap 1 - od 4,5 m do 5,0 m, Etap 2 - 5,0 m. Powierzchnia dróg po przebudowie będzie 

wynosić: 1 192,11 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja 

projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

http://www.bip.krapkowice.pl/


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

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

 

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

31.08.2014. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

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 Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończył przynajmniej jedną robotę polegającą na 

budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni dróg z kostki brukowej o 

łącznej powierzchni min. 800 m2 wraz z chodnikami z kostki brukowej o 

łącznej powierzchni min. 150 m2. 

 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; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby 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 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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

Formularz cenowy - wg. załącznika nr 5 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy 

kapitałowej - wg załącznika nr 6 do SIWZ 

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 

Zamawiający przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty na podstawie której, dokona się wyboru wykonawcy w przypadku: 

a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, w tym podatku VAT- wówczas wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie liczone od wartości netto, określonej w ofercie, powiększone o VAT w 

aktualnej wysokości, b) gdy nie może zostać dochowany termin realizacji umowy 

spowodowany zaistnieniem nieprzewidzianych w umowie warunków geologicznych, 

hydrogeologicznych, wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych a 

także innych przeszkód lub skażeń uniemożliwiających kontynuowanie umowy na 

przewidzianych w niej warunkach, jeśli wystąpienie opisanych okoliczności będzie 

potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy; c) zmiany podwykonawcy, 

wykazanego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wykazanego na 

Formularzu ofertowym, a jednocześnie będącego pomiotem, na którego zasoby Wykonawca 

powołał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, jeśli 

Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż 

wymagane w trakcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zmiany do umowy muszą być dokonane w formie pisemnej aneksem do umowy pod rygorem 

nieważności. 

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: Urząd 

Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 Krapkowice, ul. 3-go Maja 17.. 

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

ofert: 02.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach, 47-303 

Krapkowice, ul. 3-go Maja 21, pokój nr 16, parter.. 

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 

 
 


