
  

Rawa Mazowiecka: Przebudowa drogi dojazdowej Zarzecze - Garłów 
Numer ogłoszenia: 271636 - 2010; data zamieszczenia: 31.08.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka , Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 
Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawam.ug.gov.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 drogi dojazdowej 
Zarzecze - Garłów. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, związanych z przebudową drogi Zarzecze 
- Garłów o długości 0,720 km zgodnie z przedmiarami robót ujętymi w SIWZ. Zakres robót 
obejmuje: 1. Wykonanie robót pomiarowych (w tym inwentaryzacja geodezyjna 
powykonawcza); 2. Mechaniczna rozbiórka istniejącej nawierzchni żużlowo - tłuczniowej; 
3. Mechaniczne wykonanie koryta o głębokości 15 cm.; 4. Profilowanie i zagęszczenie 
podłoża pod warstwy konstrukcyjne; 5. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o 
grubości 20,0 cm; 6. Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 
emulsją asfaltową; 7. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo - 
żwirowej o grubości 5,0 cm; 8. Uzupełnienie poboczy ziemnych kruszywem łamanym i 
gruntem rodzimym; 9. Wykonanie remontu istniejącego przepustu z rur betonowych; 10. 
Ustawienie oznakowania pionowego.. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9. 
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: Zakończenie: 
20.10.2010. 

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

III.1) WADIUM 



Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 
10.000,00 zł 
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 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają war

udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie 
podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawi
24 ust. 1 i 2 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu z
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i poda
SIWZ) dołączonych do oferty 
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• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych zgodnych z CPV 
45.23.32.26-9 (z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców). Ocena 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) 
dołączonych do oferty 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Dysponowanie, w celu wykonania zamówienia, przynajmniej 1 osobą posi

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi przy budowie dróg kołowy
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg 
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) 
dołączonych do oferty 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie 

mniejszej niż wartość zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o 
informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez 
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty 

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  

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień  

• 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. 2
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
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• 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału 
w postępowaniu na potencjał 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 
szkania poza terytorium 

, w którym ma siedzibę lub miejsce 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

 podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 

 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE 

i lub roboty budowlane 

• zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że 

a się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
e: 

SEKCJA IV: PROCEDURA

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamie
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju
zamieszkania potwierdzający, że: 

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
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  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert  

OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE 
ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usług
odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom 
technicznym  

III.7) Czy ogranicz
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawn
nie 

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
ieograniczony. IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg n

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 
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miany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

nków zmian 
zyć 

 obu 

st dostępna specyfikacja istotnych 

yskać pod adresem: Urząd 
j 

in składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

rminu składania 

) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

ie 

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja e
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne z
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie waru
1. Jeżeli zmiana jest korzystna dla Zamawiającego; 2. Jeżeli zmiana umowy dotyc
będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od
stron, która w szczególności dotyczyć będzie warunków pogodowych uniemożliwiających 
wykonanie prac; 3. Nie spowoduje zwiększenia wartości zamówienia 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której je
warunków zamówienia: www.rawam.ug.gov.pl link BIP 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uz
Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96 - 200 Rawa Mazowiecka, pokó
103 (parter). 
IV.4.4) Term
ofert: 15.09.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, Al. 
Konstytucji 3 Maja 32, 96 - 200 Rawa Mazowiecka, pokój 202 (I piętro). 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego te
ofert). 
IV.4.17
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowsk
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być 
przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 


