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Zaręby Kościelne: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielewo 

Numer ogłoszenia: 92992 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby 

Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 86 2706004, faks 86 2706200. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zareby-kosc.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 gminnej w 

miejscowości Chmielewo. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chmielewo Planowana 

inwestycja polegać będzie na wykonaniu następujących podstawowych robót drogowych: 

przebudowie istniejącej nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną uzupełnieniu 

nawierzchni żwirowych poboczy wykonanie nawierzchni bitumicznych na istniejących 

zjazdach gospodarczych elementy odwodnienia oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu 

Planowane roboty mieszczą się w granicach pasa drogowego który umożliwia zlokalizowania 

w nim niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z ustalonych 

docelowych warunków transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań terenowych. 

Szczegółowe rozwiązania wg przedmiaru, dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Zastosowane w dokumentacji nazwy producentów 

lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i 

określeniu standardów technicznych i funkcjonalnych oraz określeniu standardów 

http://www.zareby-kosc.pl/


jakościowych i technologicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie produktów 

równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych parametrów jakościowych i 

technicznych od produktów określonych za pomocą nazw producentów pod warunkiem, że 

oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie same lub 

lepsze jak produkty podane za pomocą nazw producenta w dokumentacji.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Zamawiający liczy się z zaistnieniem okoliczności do udzielenia zamówień 

dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do 

prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 

niemożliwej wcześniej do przewidzenia, w przypadkach, o których mowa w art. 67 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.90-7, 45.23.31.20-6, 

45.23.30.20-7. 

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: 

16.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1) Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie 

wadium: w wysokości: 10.000,00 złotych, (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w terminie do 

dnia 05.05.2016 do godz. 10:00 Wadium może być wniesione w następującej formie: a) 

Pieniądzu - przelewem na konto Zamawiającego Nr rachunku: 61 

892310500800041720080014; o uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu 

wpłacono w terminie decyduje data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 

Wniesienie wadium następuje w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu (godziny) przewidzianego na wniesienie 

wadium. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - 

kredytowej, z tym że poręcznie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - oryginał złożony 

w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. c) 

gwarancji bankowej - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający odłączenie 

dokumentu od oferty nie naruszając jej; d) gwarancji ubezpieczeniowej - oryginał złożony w 

ofercie w sposób umożliwiający odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej; e) 

poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust 5 pkt. 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.(Dz. U. 



Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) - oryginał złożony w ofercie w sposób umożliwiający 

odłączenie dokumentu od oferty nie naruszając jej. 2) Wykonawca w zależności od wybranej 

formy wadium (pkt 2 lit b- e - oryginał dołącza do oferty, lecz nie może być z nią trwale 

związane jako jedna ze stron oferty oraz kopię tego dokumentu potwierdzoną za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę, która będzie trwale związana z ofertą i będzie stanowiła jedną 

z jej stron. 3) Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, stanowiąca formę wniesienia 

wadium, winna spełnić co najmniej następujące wymogi (pod rygorem wykluczenia 

Wykonawcy): a) Ustalić beneficjenta gwarancji, tj. Gminę Zaręby Kościelne reprezentowaną 

przez Józefa Rostkowskiego - Wójta Gminy Zaręby Kościelne; b) Określić kwotę 

gwarantowaną w zł (ustaloną w SIWZ); c) Określić termin ważności (wynikający z SIWZ); d) 

Określać przedmiot gwarancji (wynikający z SIWZ); e) Musi zawierać klauzule gwarantujące 

bezwarunkową wypłatę na rzecz Zamawiającego w przypadku wystąpienia okoliczności 

wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 PZP, tj. być gwarancja nie odwoływalną, 

bezwarunkową, płatna na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w 

następujących okolicznościach: gdy Wykonawca odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (art. 46 ust 5 

PZP). być gwarancją nieodwołalną, płatną na każde żądanie do wypłaty Zamawiającemu 

pełnej kwoty wadium w przypadku, gdy Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie 

Zamawiającego, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożyli dokumentów lub 

oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że 

wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie (art. 46 ust. 4a PZP). 4) Wadium wniesione 

w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5) Wadium musi obejmować 

cały okres związania ofertą. 6) Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium 

wniesionym we właściwej formie i kwocie zostanie wykluczony z przedmiotowego 

postępowania 7) Zwrot wadium: a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 

niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z 

wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 

wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. d) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę 8) Utrata 

wadium: Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w 

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego 

stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, 

pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 

art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził 

zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak 

możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający 

zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: - 

odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych 

w ofercie; - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; - 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn 

leżących po stronie wykonawcy. 



III.2) ZALICZKI 

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 Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w w trybie art. 23 PZP, 

oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku).Ocena spełnienia 

tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia, nie spełnia. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna 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, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wykonał i prawidłowo 

ukończył roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom 

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. wykonanie dwóch robót 

budowlanych polegających na budowie, rozbudowie, przebudowie, remoncie 

dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł 

brutto każda Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się za pomocą formuły 

spełnia, nie spełnia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). Ocena spełnienia 

tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia, nie spełnia. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP., 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). Ocena spełnienia 

tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia, nie spełnia. 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 

ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 

Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 

oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). Ocena spełnienia 

tego warunku odbędzie się za pomocą formuły spełnia, nie spełnia. 

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; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

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; 

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.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Kosztorys ofertowy Dowód wniesienia wadium 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 90 

 2 - Termin gwarancji - 10 

IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

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 

1) Zgodnie z treścią art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 

przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. Zmiany w 

umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących 

elementów umowy: - termin wykonania zamówienia : wystąpienie różnego rodzaju klęsk 

żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, mających bezpośredni 

wpływ na terminowość wykonywania robót, zmiany kolejności wykonania części zamówienia 

bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, wystąpienia warunków atmosferycznych 

uniemożliwiających wykonywanie robót - fakt ten musi zostać zgłoszony zamawiającemu i 

musi zostać potwierdzony przez inspektora nadzoru, wystąpienie odmiennych od przyjętych 

w dokumentacji projektowej warunków geotechnicznych i wysokiego poziomu wód 



gruntowych, wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp., konieczność wykonania zamówień 

dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, nie wywiązywanie się 

z uzgodnionych terminów przez innych wykonawców lub usługodawców, działających na 

zlecenie Zamawiającego, a mające wpływ na zakończenie i odbiór końcowy zadania (w tym 

opinie, decyzje, odbiory techniczne, itp.). - terminy płatności: nieprzewidziany brak płynności 

finansowej u Zamawiającego, - przedmiot zamówienia: aktualizacja rozwiązań ze względu na 

postęp technologiczny, konieczność wykonania robót zamiennych , rezygnacja z wykonania 

niektórych robót, zaniechanie wykonywania niektórych robót, - wynagrodzenie umowne: 

rezygnacja lub zaniechanie wykonania niektórych elementów robót, wykonanie robót 

zamiennych o niższej wartości jak oferowane, zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli 

zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowani treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w 

tym urzędowa zmiana stawki podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy. - 

innych postanowień umowy: zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi 

konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.zareby-kosc.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 

Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby Kościelne, pok. nr 10.. 

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

ofert: 05.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 

07 - 323 Zaręby Kościelne, pok. sekretariat. 

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 

 


