
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Pęczniew: PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI DROGI 

GMINNEJ NR 114459 na odcinku Rudniki - gr. Gminy Zadzim Rzechta 

Numer ogłoszenia: 22071 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pęczniew , ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew, woj. łódzkie, tel. 043 6781519, 

faks 043 6781519. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA POLEGAJĄCA NA MODERNIZACJI 

DROGI GMINNEJ NR 114459 na odcinku Rudniki-gr.Gminy Zadzim Rzechta. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

Przebudowa polegająca na modernizacji drogi gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki-gr. Gminy Zadzim 

Rzechta Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zadanie pn: Przebudowa polegająca na modernizacji drogi 

gminnej nr 114459E na odcinku Rudniki-gr.Gminy Zadzim Rzechta obejmujące modernizację drogi na łącznej 

długości 3075m i zostało podzielone na etapy: ETAP I dł 465 m ETAP II dł 1045 m ETAP III dł 585 m ETAP IV dł 

980 m Projekt przewiduje utrzymanie istniejącego przebiegu ciągu drogi, bez zmian promieni łuków poziomych i 

pionowych. Odwodnienie jezdni powierzchniowe za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych do 

występujących odcinkami rowów przydrożnych i w przyległy do drogi teren. W ciągu drogi zlokalizowane są 

przepusty dla cieków wodnych przebiegających pod drogą. Zaprojektowano przekrój drogowy na prostej ze 

spadkiem jezdni daszkowym 2x2%. Spadki poboczy 7%. Na odcinku obejmującym etap II i IV zaprojektowano 

dwie zatoki autobusowe. Parametry techniczne: Klasa techniczna - L Prędkość projektowa - 40 km/h Kategoria 

ruchu -KR1 Szerokość jezdni na prostej - 4 m Szerokość poboczy z tłucznia - 2x0,5 m Szerokość poboczy 

gruntowych - 2x1,0 m Konstrukcja nawierzchni: Etap I 465 m -masa mineralno-asfaltowa dla KR1-KR2 o gr. 4 cm. 

-górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 5 cm. -dolna podbudowa z kruszywa łamanego 

twardego o gr. 10 cm. Etap II 1045 m od km 0+000 do km 1+045 -masa mineralno-asfaltowa dla KR1-KR2 o gr. 4 

cm -górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 5 cm. -dolna podbudowa z kruszywa łamanego 

twardego o gr. 10 cm. Etap III 585 m od km 1+045 do km 1+630 -masa mineralno-asfaltowa dla KR1-KR2 o gr. 4 

cm. -górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 5 cm. -dolna podbudowa z kruszywa łamanego 

twardego o gr. 10 cm. Etap IV 980 m od km 1+630 do km 2+610 na odcinku 1+630 - 2+060 -masa mineralno-

asfaltowa dla KR1-KR2 o gr. 4 cm. -górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 5 cm. -dolna 

podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 10 cm. na odcinku 2+060 - 2+610 -masa mineralno-asfaltowa 

dla KR1-KR2 o gr. 4 cm. -górna podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 5 cm. -dolna podbudowa z 

kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm. -dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm. Projekt 

przewiduje wykonanie dwóch zatok autobusowych z chodnikami Chodniki: Zaprojektowano chodniki przy 

zatokach autobusowych z kostki betonowej, w kolorze szarym 70% i czerwonym 30% o szer.1,5 m obramowanie 

z obu stron obrzeżem betonowym 20x6. Konstrukcja nawierzchni chodnika; -kostka brukowa betonowa o gr. 6 



cm. -warstwa odcinająca o gr. 10 cm. Zatoki autobusowe: Nawierzchnię dwóch zatok autobusowych 

zaprojektowano z kostki brukowej betonowej w kolorze czerwonym o gr. 8 cm. Na zatoce na wysokości krawędzi 

zatrzymania wykonany zostanie chodnik z kostki brukowej betonowej o szer. 1,5 m. Długość krawędzi 

zatrzymania 20 m, szerokość zatoki 3 m, skok wjazdowy 1:4, skok wyjazdowy 1:3. Konstrukcja nawierzchni zatoki 

autobusowej: -kostka brukowa betonowa o gr. 8 cm. -podsypka cementowo-piaskowa o gr. 3 cm. -górna 

podbudowa z kruszywa łamanego twardego o gr. 15 cm. -dolna podbudowa z kruszywa naturalnego o gr. 10 cm. 

Oznakowanie: W związku z przebudową drogi ustawione zostaną pionowe znaki w ilości 30 szt., bariery ochronne 

SP-05 i U-11a, wykonane zostanie oznakowanie poziome P-16 i P-10 farbą chlorokauczukową odblaskową oraz 

na skrzyżowaniach zastosowane zostaną punktowe elementy odblaskowe pryzmatyczne o odbłyśniku białym. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar i kosztorysy. załączniki 

do SIWZ W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca na swój koszt zobowiązany jest do: - wytyczenia 

geodezyjnego, - wykonania, uzgodnienia oraz zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zapewnienia oznakowania tymczasowego, jego utrzymania i 

demontażu - sporządzanie inwentaryzacji powykonawczej. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.32.20-7. 

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: 31.08.2015. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 35000,00 zł. w formie i na 

zasadach określonych w SIWZ i Pzp. 

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 Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Stwierdzenie spełnienia warunku 

odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Stwierdzenie spełnienia warunku 

odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Stwierdzenie spełnienia warunku 

odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 

złożył oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Stwierdzenie spełnienia warunku 

odbędzie się poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy. 



• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada 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 

z sumą ubezpieczenia na kwotę min. 1.300.000,00 zł. Stwierdzenie spełnienia warunku odbędzie się 

poprzez analizę i ocenę dokumentów żądanych przez zamawiającego od Wykonawcy. 

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: 

• 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. 

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.6) INNE DOKUMENTY 

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

Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach 

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych składa 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów o treści określonej w pkt 16.2 SIWZ wraz z oświadczeniem wymienionym 

w tym samym pkt. Wykaz części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy (w 

przypadku wystąpienia podwykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ). Dokumenty 

potwierdzające posiadanie upoważnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z 

przedstawionych dokumentów rejestrowych. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

• 1 - Cena - 90 

• 2 - Gwarancja - 10 

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 na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany 

zawartej umowy w następujących przypadkach: 1.Zmiany stawek podatku od towarów i usług (VAT) stosownie do 

wysokości zmiany stawek. 2.W przypadku zmiany uregulowań prawnych mających istotny wpływ na podniesienie 

kosztów realizacji zamówienia stosownie do wynikających z nich zmian. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: http://e-peczniew.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pęczniewie               

ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2015 

godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Pęczniewie ul. Główna 10/12 99-235 Pęczniew - Sekretariat. 

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. 

 

 

 

Wójt Gminy Pęczniew 
 

/-/ Marcin Janiak 
 


