
Głuszyca: Odbudowa drogi ul. Sienkiewicza 31 w Głuszycy - zadanie związane                       
z    usuwaniem skutków powodzi 

Numer ogłoszenia: 270416 - 2009; data zamieszczenia: 07.08.2009 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Głuszyca , ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca, woj. 
dolnośląskie, tel. 074 8456263, faks 074 8456339. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gluszyca.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: Odbudowa drogi                               
ul. Sienkiewicza 31 w Głuszycy - zadanie związane z usuwaniem skutków powodzi. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest: Odbudowa drogi ul. Sienkiewicza 31 w Głuszycy - usuwanie skutków 
powodzi 2009, Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania odbudowy drogi wraz z murem 
oporowym i przepustem. Główne elementy prac to: - wykonanie ścian oporowych układanych 
na zaprawie cementowej, - spoinowanie murów kamiennych, - wykonanie grodzi ziemnych, - 
wykonanie przepustu o śr. 80 cm, - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoŜa, - 
wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, - wykonanie nawierzchni z mieszanek 
mineralno - bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa 5 cm. Zakres prac zgodny                          
z przedmiarem robót.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.11.2009. 



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

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium: NIE DOTYCZY 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy 
którzy: 1. nie są wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych oraz spełniają wymogi określone w art. 22 ust.l ustawy 
Prawo zamówień publicznych; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia 
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; wymagane jest 
dysponowanie osobą posiadającą kwalifikacje do kierowania, nadzorowania robotami 
w specjalności drogowej, 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania 
o udzielenie zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków zostanie dokonana 
poprzez analizę dokumentów przedłoŜonych przez wykonawców wg reguły spełnia - 
nie spełnia..  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do 
wypełnionego formularza ofertowego (wg załącznika nr 1 do niniejszej SIWZ) winny 
być dołączone następujące dokumenty: 1. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 
ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, (wg załącznika nr 2) do 
niniejszej specyfikacji 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru (sądowego, 
przedsiębiorstw, handlowego) albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu do składania ofert. Uwaga ! Z odpisu lub zaświadczenia winno wynikać, kto 
jest upowaŜniony do reprezentowania firmy (wykonawcy), w przeciwnym razie 
naleŜy dołączyć listę osób uprawnionych oraz sposób reprezentowania 3. Wykaz osób 
i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz                            
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 
niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich 
czynności - wymagana jest dysponowanie osobą posiadającą kwalifikacje do 
kierowania i nadzorowania robotami w specjalności drogowej, (załącznik nr 3) Wraz    
z dokumentami stwierdzającymi, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Wykonawca zamieszkały poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast dokumentów, o których mowa                
w pkt. 2 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: - nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert. - nie orzeczono wobec niego zakazu 
ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy                   
w wyznaczonym terminie nie złoŜyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających 
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złoŜyli dokumenty 



zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, Ŝe mimo ich 
uzupełnienia konieczne byłoby uniewaŜnienie postępowania.. 

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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.gluszyca.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 58-340 Głuszyca pokój nr 21. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  02.09.2009 godzina 11:30, miejsce: Urząd Miejski w Głuszycy ul. Grunwaldzka 55, 
58-340 Głuszyca pokój nr 1 - Biuro Obsługi Klienta. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  NIE DOTYCZY. 

 


