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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Budowa ulicy Kolejowej Nr 102571L w Stoczku Łukowskim dł. 567 m - VII etap 

Numer ogłoszenia: 281186 - 2013; data zamieszczenia: 18.07.2013 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stoczek Łukowski , plac Tadeusz Kościuszki 1, 21-450 Stoczek 

Łukowski, woj. lubelskie, tel. 0-25 7970001, 7970173, faks 0-25 7970073. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.stoczek-lukowski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Kolejowej Nr 102571L 

w Stoczku Łukowskim dł. 567 m - VII etap. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

Zamówienie obejmuje: 1 roboty przygotowawcze; 2 ustawienie krawężnika betonowego 15 x 30 - 

567 m; 3 wykonanie zjazdów na posesje z kostki betonowej gr. 8cm na podbudowie betonowej gr. 

15 cm - 660 m²; 4 wykonanie podbudowy gr. 15 cm - 60 m²; 5 wykonanie nawierzchni bitumicznej 

dwuwarstwowej w tym: warstwa wiążąca gr. 4 cm -1 260,00 m², warstwa ścieralna gr. 4 cm- 3 

577,00 m²; 6 wykonanie chodnika z kostki betonowej gr. 6 m na podbudowie z kruszywa 

naturalnego gr. 10 cm - 822 m² oraz ustawienie obrzeży betonowych 20x6 - 904 m; 7 wykonanie 

robót wykończeniowych w tym: wykonanie trawników dywanowych -6 184 m², ustawienie 

oznakowania pionowego - sztuk 17, ustawienie barierek ochronnych - 10 m.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.32.53-7. 

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: 

30.09.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w 

wysokości 4.000,00 zł 

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 

• Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co 

najmniej 2 roboty budowlane o podobnym zakresie do przedmiotu zamówienia. 

Podobnym zakresem do przedmiotu zamówienia uznanym będzie, zakres dotyczący 

wykonania nawierzchni z mieszanki bitumicznej o powierzchni min. 1500 m2 każda, 

co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące wykonania nawierzchni z elementów 

betonowych (chodniki, miejsca postojowe, wjazdy), o powierzchni min. 200 m2 

każda oraz załączy dowody potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane w 

sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone- 

załącznik nr 3 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej jedną osobą kierownika budowy, zdolną do wykonania niniejszego 

zamówienia wg wykazu osób które będą uczestniczyć w zamówieniu - załącznik nr 4 

do SIWZ oraz osoba ta posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej w co najmniej w ograniczonym zakresie 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 

2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie lub ważne uprawnienia 

budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne 

według przepisów kraju ich uzyskania, oraz przynależy do właściwej izby samorządu 

zawodowego jeżeli obowiązek przynależności do izby samorządu zawodowego 

wynika z obowiązujących przepisów) - załącznik nr 5 do SIWZ 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

• Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

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 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; 

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; 

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 dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku 

do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących 

okolicznościach tj.: 1. niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych 

które mają wpływ na realizację zamówienia publicznego, 2. konieczności wprowadzenia w trakcie 

realizacji umowy zmian projektowych lub technologicznych od których może zależeć osiągniecie 

rezultatów rzeczowych zadania. 3. wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których 

nie można było wcześniej przewidzieć, 4. działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie 

przedmiotu zamówienia zgodnie z projektem budowlanym, 5. zmiany podwykonawcy wskazanego 

do wykonania części zamówienia, 6. wystąpienia nieprzewidzianych warunków fizycznych, 

wykopalisk o znaczeniu archeologicznym, 7. w przypadku konieczności wykonania robót 

zamiennych lub rezygnacji z części robót jeżeli niezbędne będzie to do prawidłowej realizacji 

przedmiotu umowy, dopuszcza się również zmiany jakości i ilości parametrów charakterystycznych 

dla danego elementu robót . 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.um.stoczeklukowski.asi.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta 

Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1 21-450 Stoczek Łukowski pok. 204. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
02.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Stoczek Łukowski Plac Tadeusza Kościuszki 1 

21-450 Stoczek Łukowski pok. 211. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: do 31.08.2013. 

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 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Stoczek Łukowski 

 

Ireneusz Bogdan Szczepanik 

 


