
  Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia:

www.ropczyce.eu

Ropczyce: Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej od 
km 0+046,00 do km 0+207,98 (lok) oraz utwardzenie powierzchni działki nr ew. 2124/2 w 
miejscowości Ropczyce CPV 45111000-8, CPV 45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220-3
Numer ogłoszenia: 381852 - 2013; data zamieszczenia: 20.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ropczyce , ul. Krisego 1/30, 39-100 Ropczyce, woj. 
podkarpackie, tel. (017) 2210550, faks (017) 2210555.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropczyce.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika dla pieszych w 
ciągu drogi powiatowej Nr 1360 R ul. Leśnej od km 0+046,00 do km 0+207,98 (lok) oraz 
utwardzenie powierzchni działki nr ew. 2124/2 w miejscowości Ropczyce CPV 45111000-8, CPV 
45112000-5, CPV 45233000-9, CPV 45231220-3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 
zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie chodnika przy krawędzi jezdni DP na 
długości 161,98 mb wraz z wykonaniem jednostronnego poszerzenia pasa ruchu, budowa kolektora 
deszczowego oraz utwardzeniem działki przyległej na powierzchni 664,83 m2. Szczegółowy zakres 
w/w robót określą: przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 
stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.30.00-9, 
45.23.12.20-3.

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: 
30.11.2013.

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

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

http://www.ropczyce.eu/


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

• W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie precyzuje szczegółowego opisu 
sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku. Zamawiający uzna warunek 
za spełniony, jeżeli Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku składając 
odpowiednie oświadczenie.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek 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 w sposób należyty 
oraz zgodnie ze sztuką budowlaną i prawidłowo ukończył co najmniej po 2 
zamówienia, polegające na budowie chodnika w porównywalnym z niniejszym 
zamówieniem zakresie i rodzaju .

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• 1)Wykonawca musi mieć dostępne w celu realizacji zamówienia następujące 
narzędzia i sprzęt: - Zagęszczarka - szt. 1 - Piła do cięcia asfaltu - szt. 1 - Samochód 
do przewozu materiałów - szt. 1 - Koparka - 1 szt

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje 
dysponowanie osobami i wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego 
zamówienia co najmniej po jednej osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: drogowej oraz 
instalacji gazowych lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada 
środki finansowe w wysokości co najmniej 100 tys. zł lub posiada zdolność 
kredytową w wysokości co najmniej 100 tys. 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; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług  lub  robót  budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o 
podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

• 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; 

• informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą 
wysokość  posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  wykonawcy, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo 
składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 
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; 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu na zasoby 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; 

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; 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• próbki,  opisy  lub  fotografie  produktów,  które  mają  zostać  dostarczone,  których 
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego; 

• inne dokumenty
Atesty że zastosowane materiały budowlne spełniaja wymogi okreslone w dzile II pkt.3 
SIWZ

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
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w 
stosunku do treści oferty: 1) skrócenie lub wydłużenie terminu wykonania umowy, 2) zmiany w 
kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych, 3) poprawa jakości lub innych 
parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii 
wykonywania robót, 4) zmiana Kierownika budowy, 5) zmiana Inspektora/Inspektorów nadzoru, 6) 
zmiany podwykonawców, 7) podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych robót. 2. Wniosek o 
zmianę umowy winien zawierać: 1) opis zmiany 2) uzasadnienie zmiany 3) koszt zmiany oraz 
wpływ na wysokość wynagrodzenia 4) czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin 
zakończenia umowy 3. Wszystkie zmiany wymagają zgody Zamawiającego i Wykonawcy w formie 
sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności. 4. Zmiany umowy mogą być 
dokonywane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy oraz winny być zaakceptowane przez 
obie strony umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.ropczyce.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Ropczycach ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
pok. Nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
07.10.2013 godzina 08:30, miejsce: Urząd Miejski w Ropczycach ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce, 
Sekretariat pok. Nr 208.

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


