
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Numer ogłoszenia w BZP: 167035 - 2013;    data zamieszczenia:   22.08.2013 r.  

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna. 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,  

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05. 

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 Górzna 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje przebudowę drogi gminnej na długości 452,16 m i szerokości jezdni 4,00 - 4,50m.  

Na odcinku objętym zamówieniem istnieje droga o nawierzchni brukowej (262,16 m) oraz 

nawierzchni gruntowej. 

Zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego 

spełniającej warunki dla kategorii ruchu KR-2, z wykorzystaniem istniejącej utwardzonej 

nawierzchni drogi jako podbudowy oraz wykonanie obustronnego ścieku z kostki betonowej. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. 

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: do dnia 31.10.2013 r. 

.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, 

jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał minimum dwa zamówienia, których przedmiotem była 

przebudowa lub budowa drogi odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom 

budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. 2 drogi o nawierzchni 



dwuwarstwowej z betonu asfaltowego, o długości. minimum 0,5km i szerokości 

nawierzchni minimum 4,0m każda. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

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,  należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania 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.  

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  

2. 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. 

nie dotyczy 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

1. 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; 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 20. 

Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 



Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z 

formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący 

sposób: - za wykonanie większej ilości robót, których przedmiotem była przebudowa lub 

budowa drogi odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący 

przedmiot zamówienia tj. drogi o nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o 

długości. minimum 0,5km i szerokości nawierzchni minimum 4,0m, zamawiający przyzna 

wykonawcy 1 punkt za każde następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, 

że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

O pozycji wykonawcy na liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. 

Zamawiający zaprosi do złożenia oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość 

punktów. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: nie dotyczy 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do 

udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty. 

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

30.08.2013 r., godzina 12:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 

Złotów. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie dotyczy. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Wykonawca: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

  tel.: ................................................... 

  fax: ................................................... 

  e:mail: .............................................. 

 

                                                                     Gmina Złotów 
                                                                          Ul. Leśna 7 

                                                                       77-400 Złotów 

 

 

Wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

ograniczonego, o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 

             W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane: 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna” składamy wniosek o 

dopuszczenie do postępowania, wraz z wymaganymi załącznikami: 

 
1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia. 

2. Wykaz robót. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru. 

4. Informacja dotycząca grupy kapitałowej. 

5. ………………………………………… 

 

 

 

 
........................., dn. ......................... 

 

                                                                ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/  

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na roboty budowlane 

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna” oświadczam/my, 

że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej 

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień;  

2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie;  

3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;  

4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie   zamówienia;  

 

oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 , nie podlegam/my wykluczeniu z  

postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

 

 
............................, dn. ......................... 

 

                                                                ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/ 

 



Załącznik nr 3 do ogłoszenia 
 

WYKAZ  ROBÓT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W OKRESIE  

 OSTATNICH 5 LAT 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy ........................................................................................................................ 

 

............................................................................................................................. ....................................... 
 

L.p. Rodza j i zakres  

zamówienia  

Całkowita 

wartość robót 

netto 

Termin 

realizacji od – do 

oraz miejsce 

wykonania 

Nazwa 

Zamawiającego 

   

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

  

 

 

 

                                                                                                   .................................................. 

                                                                                                            podpis Wykonawcy 
 



   Załącznik nr 4 do ogłoszenia                                                                                                                                                                                                                                                          
      . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . .    

       pi ecz ąt k a n a gł ó wk o wa Wy k on a wcy         

....................................          
        miejscowość i data 

INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY 
KAPITAŁOWEJ*/ 

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ* 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górzna”, 

oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 

 

- nie należy do grupy kapitałowej* 

lub 

należy do grupy kapitałowej* 
* niewłaściwe skreślić 

 

................................................................................................................................. 

  pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 

 

W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej, należy wypełnić 
poniższą tabelę (Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej), w razie braku 
przynależności do grupy kapitałowej, należy tabelę przekreślić. 
 
Uwaga! Grupa kapitałowa – według ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) - rozumie się przez to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez 
jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę 

 

L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

  

  

  

  

 

 

................................................................................................................................. 

  pieczątka i podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy 


