
Czerwionka-Leszczyny: Budowa ulicy Słonecznej 
w sołectwie Książenice

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Służby Komunalne, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, woj. 

śląskie, tel. 0-32 42 77 543.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Słonecznej w sołectwie 

Książenice.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

budowa ul. Słonecznej w sołectwie Książenice. W miejscu zaprojektowanego połączenia drogowego znajduje 

się ślad nieutwardzonej drogi po której odbywa się niezorganizowany ruch. Ulica stanowi drogę wewnętrzną, 

dojazdową  do  budynków  mieszkalnych.  Zaprojektowany  odcinek  ma  połączyć  jezdnie  o  nawierzchni 

bitumicznej - ul. Klimka z nawierzchnią przy cmentarzu na wysokości działki nr 1445/239. Szerokość śladu 

istniejącej jezdni ul. Słonecznej wynosi od 3,6 do 4,8 m. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 

-  roboty rozbiórkowe  (  rozebranie  krawężników, ław,  nawierzchni  z betonu oraz  nawierzchni  z tłucznia 

kamiennego), - roboty ziemne w tym mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża na powierzchni 2 

771,50 m2, - ułożenie krawężników na długości około 1390,00 m i obrzeży betonowych na długości 110,00 

m, ułożenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej 12 cm szarej (betonit) na powierzchni około 2 298,00 m2, 

- ułożenie nawierzchni pobocza jezdni   z płyt ażurowych na powierzchni 430,00 m2, - wykonanie kanalizacji  

deszczowej z rur PVC na długości 256,20 m , montaż studzienek kanalizacyjnych i ściekowych, - wykonanie 

geodezyjnego operatu powykonawczego,  - wykonanie prac wykończeniowo-porządkowych po realizacji robót 

zasadniczych, - uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów 

sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji 

zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni 

lub instalacji.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.00.00-1, 45.11.13.00-1, 45.23.24.51-

8, 45.25.56.00-5.

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: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

•Informacja na temat wadium: 1.Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 15.000,00 

zł  (słownie:  piętnaście  tysięcy  złotych).  2.  Wadium może  być  wnoszone  w  jednej  lub  kilku  formach 

wymienionych  w  art.  45  ust.6  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych.  Gwarancja  ubezpieczeniowa, 

gwarancja bankowa i  poręczenie złożone jako wadium muszą posiadać okres ważności  nie krótszy niż 

okres  związania  ofertą,  pod  rygorem wykluczenia  wykonawcy  z  postępowania  .  3.Wadium  wnoszone 

w  pieniądzu  należy  wpłacać  przelewem  na  rachunek  bankowy  w  Orzesko-  Knurowskim  Banku 

Spółdzielczym o/Czerwionka - Leszczyny, Nr 13 8454 1095 2003 0041 5598 0003. Terminem wniesienia 

wadium w formie pieniądza jest termin wpływu na konto Zamawiającego. Wadium musi być na koncie 

Zamawiającego w terminie do 17.06.2014r. do godz. 9.30. 4.W przypadku wniesienia wadium w innej 

formie niż w pieniądzu kserokopię dokumentu wadialnego potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy 

załączyć do oferty, natomiast oryginał dokumentu wadialnego należy również załączyć do oferty z tym, że 

w sposób umożliwiający jego złożenie i  przechowanie bez naruszania oferty w Zarządzie Dróg i  Służb 

Komunalnych w Czerwionce – Leszczynach.  5.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu do oferty 

należy załączyć dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie wniesienia wadium.

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

•III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wskaże 

w wykazie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

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

jedną roboty drogowej, wykonanej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończonej,  

polegające  na  budowie,  remoncie,  rozbudowie  lub  przebudowie  drogi  o  nawierzchni  rozbieralnej 

o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto.

•III.3.3) Potencjał techniczny

•III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Warunek  dysponowania  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  zostanie  spełniony,  jeżeli 



Wykonawca będzie dysponował: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 

robotami  budowlanymi  o  specjalności  drogowej  lub  równoważne,  w  tym  wydane  na  podstawie 

wcześniejszych przepisów, która będzie kierowała robotami oraz będzie pełnić funkcję  kierownika 

budowy b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

bez  ograniczeń  o  specjalności  instalacyjnej  w  zakresie  sieci,  instalacji  i  urządzeń  cieplnych, 

wentylacyjnych,  wodociągowych i  kanalizacyjnych  lub  równoważne,  w tym wydane  na podstawie 

wcześniejszych przepisów, która będzie kierowała robotami w zakresie sieci kanalizacyjnej.

•III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się 

posiadaniem opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350.000,00 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 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;

•określenie  robót  budowlanych,  których  dotyczy  obowiązek  wskazania  przez  wykonawcę 

w  wykazie  lub  złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych 

niewykonanych lub wykonanych nienależycie; Wykaz i dowody należy ograniczyć wyłącznie do 

robót budowlanych potwierdzających spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, 

o którym mowa w pkt. III.3.2) niniejszego ogłoszenia;

•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 do 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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 

dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

•opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 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, 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;

•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 ubezpieczenia 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.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;

•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;

•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

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy ulegnie zmianie stawka podatku VAT, to skutki finansowe 

wynikające  z  powyższego  zostaną  uwzględnione  przez  Zamawiającego  i  Wykonawcę,  po  uprzednim 

wprowadzeniu do niniejszej umowy stosownych ustaleń w tym zakresie w formie aneksu. 2. Zmiana terminu 

wykonania zamówienia, może nastąpić jeżeli konieczność zmiany terminu wynika z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy takich  jak:  następstwa działań administracyjnych  (konieczność  uzyskania wyroku sądowego, 

innego  orzeczenia  sądu  lub  organu,  którego  konieczność  nie  przewidziano  na  etapie  zawarcia  umowy; 

istnienie podziemnych budowli lub infrastruktury; wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres. 

3.  Zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego i  Wykonawcy.  4.  Zmiana adresu,  lub siedziby 

Zamawiającego  lub  Wykonawcy.  5.  Przedłużenie  terminu  realizacji  umowy  o  czas  opóźnienia,  jeżeli 

opóźnienie to wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego (w zakresie przekazania terenu budowy 



itp.)  i  będzie  miało  wpływ  na  wykonanie  przedmiotu  umowy,  przedłużenie  to  może  nastąpić  wyłącznie 

o faktyczny czas opóźnienia. 6. Przedłużenie terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień 

spowodowanych przez niesprzyjające warunki atmosferyczne lub inne siły natury uniemożliwiające czasową 

realizację inwestycji, przedłużenie to może nastąpić wyłącznie o faktyczny czas opóźnienia. 7. Przedłużenie 

terminu realizacji umowy z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które nie są 

konsekwencją  winy  którejkolwiek  ze  stron, przedłużenie  to  może  nastąpić  wyłącznie  o  faktyczny  czas 

opóźnienia. 8. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia, zmiany lub rezygnacji  z podwykonawcy 

bądź zmiany zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy w przypadku złożenia przez Wykonawcę na 

piśmie stosownego wniosku, zawierającego uzasadnienie wprowadzenia stosownych zmian. Jeżeli zmiana lub 

rezygnacja dotyczy podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych 

w  art.  26  ust.2b  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  w  celu  wykazania  spełniania  warunków  udziału 

w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca 

lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.czerwionka-leszczyny.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg i Służby 

Komunalne w Czerwionce-Leszczynach, ul. Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny.

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

ofert: 17.06.2014 godzina 09:30, miejsce: Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach, ul. 

Polna 6, 44-238 Czerwionka-Leszczyny.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej: .

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

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2014 r.


