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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Burmistrz Ozimka , ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, woj. 
opolskie, tel. 77 46 22 869, faks 77 46 22 811. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa Alei Schinkla w 
Ozimku. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiotem zamówienia jest budowa z kostki brukowej drogi gminnej Alei Schinkla 
w Ozimku na odcinku 200 mb.  

Zakres prac do wykonania: 
− Odtworzenie trasy punktów wysokościowych - 200,00 mb 
− Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt 

betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo – piaskowej - 101,00 m² 



− Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) o grubości do 15 cm za pomocą 
spycharek - 1725,50  m² 

− Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m³ 
w gr. kat. I-III  z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1 km - 258,825 m³ 

− Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w 
gruncie kat. I-I Głębokości 30 cm - 1490,500 m² 

− Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 1490,500 m² 
− Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - 1490,500 m² 
− Układanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 1330,00 m² 

 

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 
a) 

− Branża architektoniczna – projekt budowlany  
− Branża drogowa - projekt budowlany i wykonawczy  
− Branża elektryczna - projekt techniczny przebudowy oświetlenia ulicznego 

oraz przyłącza elektrycznego;  
b) przedmiary robót wszystkich branż;  
c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  

Dokumentacja ta jest załącznikiem do ogłoszenia o przetargu i jest dostępna 
na stronie internetowej zamawiającego: http://bip.ozimek.pl 

 
W przypadku, gdyby wykonawca nie posiadał dostępu do internetu, musi to zgłosić 
zamawiającemu. W takiej sytuacji dokumentacja projektowa będzie udostępniana 
(wypożyczana) wykonawcom w celu sporządzenia oferty. 
 
1. Zaleca się, aby wykonawca dokonał na swój koszt wizji lokalnej, zapoznał się z 

terenem inwestycji oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie 
istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

2. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie rozwiązań 
równoważnych do opisanych w dokumentacji i specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru robót, pod warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów 
nie gorszych niż określone w dokumentacji i STWiOR. W takiej sytuacji 
Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów do zaproponowanych 
rozwiązań równoważnych. Złożone w/w dokumenty będą podlegały ocenie 
przez Zamawiajacego, który podejmie decyzję o przyjęciu oferty lub jej 
odrzuceniu z powodu „nierównoważności” . W przypadku, gdy Wykonawca nie 
złoży w ofercie takich dokumentów, to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny 
oferty ujęto materiały i rozwiązania zaproponowane w opisie przedmiotu 
zamówienia.  

3. Zamawiający do wszystkich nazw, znaków towarowych, patentów lub 
pochodzenia wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,  
dopisuje wyrazy „lub równoważny”. 

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

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na zasadach 

określonych w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych - do 50 % zadania podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.30-1. 

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: 
30.08.2012. 

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

III.1) WADIUM  

1. Informacja na temat wadium:  
2. Wysokość wadium 

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 
10.000,00 zł(słownie: dziesięć_tysięcy_złotych). 
 

3. Forma wadium 
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; 

3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) 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. 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia 
przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym 
postępowaniu. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w 
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał 
przynajmniej dwie roboty budowlane (potwierdzone dokumentami, że roboty 
te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 



ukończone) w zakresie budowy, przebudowy lub remontu nawierzchni z kostki 
brukowej o wartości min. 300 000,00 zł. brutto każda.  

o Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- 
nie spełnia 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje tego warunku w sposób szczególny 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że 
dysponuje osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności drogowej oraz osobą posiadającą uprawnienia do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych UWAGA: Zamawiający, 
określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, 
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im 
uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz 
innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 
156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U 
z 2008 r., Nr 63, poz. 394).  

o Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- 
nie spełnia 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca wykażę, że posiada 
opłaconą polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.  

o Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia- 
nie spełnia 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 

• 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 dla 
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 

• 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 

• 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 



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) 

Ponadto obok dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
Wykonawca składa: 1) ofertę, wg wzoru oferty, stanowiącego część II SIWZ; 2) dokument 
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się            
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy 
składają wspólną ofertę, a podpisywana jest przez pełnomocnika; 3) dowód wniesienia 
wadium 4) kosztorys ofertowy wykonany metodą szczegółową. Inne dokumenty jakie należy 
dostarczyć Zamawiającemu przed podpisaniem umowy: 1) Kserokopie uprawnień kierownika 
budowy o specjalności drogowej specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz. 
elektrycznych i elektromagnetycznych wraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności               
do odpowiedniej Izby. 2) Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy 3) Wpis do EDG lub wydruk z CEIDG w celu prawidłowego określenia stron umowy 
- w przypadku firm. 4) W przypadku spółki cywilnej Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć 
przed podpisaniem umowy, umowy spółki cywilnej w celu prawidłowego określenia 
reprezentacji spółki. 

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 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do 
treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności 
wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem 
podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 26 
ust. 2b Pzp, na inny pod warunkiem udowodnienia Zamawiającemu, że nowy podmiot spełnia 
warunki udziału określone w niniejszym w postępowaniu, obniżenie wynagrodzenia, gdy 
zmiana zostanie spowodowana zmniejszeniem zakresu wykonanych prac i jest korzystna dla 
Zamawiającego, 2) zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT. 3) 
termin realizacji - w przypadku wystąpienia w szczególności: a) robót dodatkowych, których 
wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia b) 
przedłużenia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, czasu wydania decyzji 
administracyjnych przez właściwe organy lub inne podmioty w stosunku do terminów 
wynikających z obowiązujących przepisów prawa, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje w 
istotny sposób realizację robót. c) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia 
zmian w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; d) konieczności przerwania 
robót, ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie 
robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, e) konieczności usuwania kolizji, usterek, awarii, 
napraw uzbrojenia podziemnego, nadziemnego bądź urządzeń przez ich użytkowników, co 
może uniemożliwi ć terminową realizację zadania, f) wstrzymania robót, z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ, g) wcześniejszego zakończenia robót 
h) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej 
wpływ na realizację robót. 4) Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zamiany materiałów i 
urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, że zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego. Będą to, przykładowo, okoliczności: a) powodujące obniżenie 
kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego 
przedmiotu umowy; b) powodujące poprawienie parametrów technicznych; c) wynikające z 
aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów. 5) zmiany osobowe - zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o 
których mowa w ustawie Prawo budowlane lub innych ustawach, w szczególności kierownika 
budowy. 6) Zmiana umowy w związku z przekształceniem firmy lub wynikające z następstwa 
prawnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Warunkiem zmiany umowy będzie 
udokumentowany wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej 
wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a Strony umowy wyrażą 
zgodę. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.ozimek.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy i Miasta 46-040 Ozimek ul. Dzierżona 4 B pok. 100. 

 

 



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

 
12.06.2012 godzina 10:00, 

miejsce: Urząd Gminy i Miasta 46-040 Ozimek 
ul. Dzierżona 4 B BIURO PODAWCZE (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 

 

BURMISTRZ OZIMKA 

MAREK KORNIAK 


