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                                                                                                                    Przyrów, dnia 03.06.2020 

 

PLP.271.3.2020 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

 

,,Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego – odcinka 980 mb. w obrębie 

Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina 

Przyrów” 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przyrów, krajowy numer identyfikacyjny 54983200000000, ul. ul. 

Częstochowska  7 , 42-248  Przyrów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 0-34 35 54 120-123, e-mail 

zamowienia@przyrow.pl, faks 0-34 35 54 120 wew. 21.  

Adres strony internetowej (URL):  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.przyrow.akcessnet.net  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, 

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie 

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali 

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy 

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod 

adresem (URL)  Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia  Tak  www.bip.przyrow.akcessnet.net  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod 

adresem  Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  Nie  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 

inny sposób:  Nie  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny 

sposób: Tak  operator pocztowy, kurierem, osobiście Adres:  

Gmina Przyrów ul. Częstochowska 7, 42-248 Przyrów  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 

które nie są ogólnie dostępne  Nie  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ,,Przebudowa/modernizacja drogi 

transportu rolnego –odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 

k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina Przyrów”.  

Numer referencyjny: PLP.271.3.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  Nie  
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Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

wykonawcy:  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego –

odcinka 980 mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo 

Zarębice, gmina Przyrów. - .Roboty ziemne usunięcie humusu gr. 15cm - 1377m2 wywiezienie ziemi i 

humusu na odl. 3km -154,56m3 wyprofilowanie podłoża pod podbudowę - 4936,8m2 -. Jezdnia. 

Zaprojektowano jezdnie o szerokości 4,8m w km od 0+000.00 do km 0+550,80 i 5,0m w km 0+ 

550,80 do 0+980, Niweleta drogi dopasowana jest do istniejącego terenu. Konstrukcja drogi 

przedstawia się następująco: - warstwa ścieralna z AC8S z zastosowaniem asfaltu 50/70 o grubości 

warstwy 4 cm - 4789,49m2, - związania między warstwowe C60 BP 3ZM - warstwa wiążąca z AC 

11W z zastosowaniem asfaltu drogowego 50/70 o grubości warstwy 4 cm - 4940,60m2, - związania 

między warstwowe C60 B5 ZM - podbudowa z kruszywa C90/3 - 0/31,5 o grubości 20cm 4936,8m2. - 

warstwa odsączająca gr 15cm - 1129,18m2 Moduł wtórny odkształcenia podłoża powinien wynosić 

E280MPa. Moduły odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinny 

wynosić E2130MPa. Io2,2, -. Pobocza. Wzdłuż przebudowywanej drogi projektuje się obustronne 

pobocza utwardzone tłuczniem kamiennym gr 15 cm. . szer.0,2 m w km od 0+000.00 do km 0+550,80 

tj. -220,32m2 oraz 0,75m w km 0+550,80 do 0+980,00. -. Zjazdy. zjazdy i skrzyżowania 

zaprojektowano z tłucznia kamiennego łamanego gr 20cm. - 189m2 -. Odwodnienie Odwodnienie 

nawierzchni drogowych z wód opadowych odbywać się będzie powierzchniowo do istniejącego rowu. 

Biegnący wzdłuż projektowanej drogi i przepust fi 400 . Na odcinku od km 0+400 do km 0+550 km 

rów należy zabezpieczyć płytami ażurowymi. Odmulić i udrożnić. -. Niweleta Niweleta drogi mieści 

się między spadkami 0,2% a 1,19%. -. Oznakowanie wprowadzono ograniczenia poruszających się 

pojazdów do 30km/godz. wraz z dwoma tabliczkami ostrzegawczymi - kpl. 2.  

II.5) Główny kod CPV: 45200000-9  

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  

Wartość bez VAT:  Waluta:  

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30  

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 

   
2020-09-30 

II.9) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 

wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków: brak  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: 1.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową budowy 

na okres realizacji przedmiotu umowy. 2.Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić polisę 
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ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez 

Wykonawcę w trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w 

niniejszej umowie przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 400 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w 

okresie ubezpieczenia.  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 5.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu 

zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o długości co 

najmniej 800 mb. 5.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, 

posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Uwagi: 1. 

Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą 

z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji 

technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 2. Zgodnie z 

art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 

12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią 

przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWY PZP:  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
.Wykonawca zobowiązany jest przedstawić polisę ubezpieczeniową budowy na okres realizacji 

przedmiotu umowy. Wykonawca zobowiązany jest również przedstawić polisę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone przez Wykonawcę w 

trakcie realizacji zadania, powstałe w związku z realizacją zadania określonego w niniejszej umowie 

przy sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż 400 000,00 zł na wszystkie zdarzenia w okresie 
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ubezpieczenia. Posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu 

zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 

co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub przebudowie drogi o długości co 

najmniej 800 mb. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia, tj.: osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Uwagi: 1. Kierownik 

budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 

lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 

które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 2. Zgodnie z art. 12a ustawy 

Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy 

mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na 

zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  Tak  

Informacja na temat wadium  

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 słownie: (dziesięć tysięcy złotych 

00/100). Wadium należy wnieść w terminie do dnia 18.06.2020 do godz. 09.00 Wadium może być 

wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub 

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 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 (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz. 

1804 ze zm. oraz Dz.U. z 2015 r. poz. 978 i 2240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na 

rachunek Urzędu Gminy Przyrów: KBS w Krakowie O/Niegowa F/Przyrów 18 8591 0007 0330 0926 

0185 0001 z adnotacją „wadium na ,,Przebudowa/modernizacja drogi transportu rolnego –odcinka 980 

mb. w obrębie Zarębice, nr dz. 49 k.m.13,67 k.m.12, 1 k.m.24, 48 k.m.8 - sołectwo Zarębice, gmina 

Przyrów. Wadium wniesione w pieniądzu musi być na widoczne na rachunku bankowym w 

wymaganym w/w terminie. Wadium w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w 

pokoju nr 16 – sekretariat Urzędu Gminy Przyrów ul. Częstochowska 7. Wadium wniesione przez 

jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.  

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  Nie  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  Nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  Nie  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 
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ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

gwarancja 20,00 

doświadczenie 20,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  

IV.4) Licytacja elektroniczna NIE 

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z 

zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość 

wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: 1) zmiany urzędowej stawki podatku VAT 

strony umowy zobowiązują się do podpisania aneksu do umowy regulującego wysokość podatku VAT 

i ceny brutto umowy. 2) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością 

wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania 

zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub 

- działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy 

Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych 

przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w 

myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami niepowstałymi z winy 

Wykonawcy lub - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych; 3) w przypadku wystąpienia 

robót koniecznych, których wykonanie nie było możliwe do przewidzenia na etapie przygotowania 

dokumentacji zgodnie z art. 144 ust. 1) pkt 3) ustawy P.z.p.. 4) Z uwagi na ryczałtowy charakter 

wynagrodzenia zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o których mowa w 

art. 144 ust. 1 punkty: 1, 2, 4 i 5 Prawa zamówień  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  

Data: 2020-06-18, godzina: 09:00,  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części 

zamówienia:  

IV.6.5) Informacje dodatkowe: 
 

Ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych bzp.uzp.gov.pl pod  nr 

……………….. z dnia …………………. r. 


