
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 

Zamówienia:

www.rymanow.pl

Rymanów: Remont dróg na dz. nr ew. 244 (w km 0 + 200 - 0 + 450), 
160 (w km 0 + 070 - 0 + 270) w m. Puławy oraz remont kładek na 

Taborze (w km 16 + 143 przy ul. Mickiewicza i w km 17 + 040 przy 
ul. Krzywej) w Rymanowie

Numer ogłoszenia: 138804 - 2012; data zamieszczenia: 30.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. 

podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg na dz. nr ew. 244 (w km 0 

+ 200 - 0 + 450), 160 (w km 0 + 070 - 0 + 270) w m. Puławy oraz remont kładek na Taborze (w km 

16 + 143 przy ul. Mickiewicza i w km 17 + 040 przy ul. Krzywej) w Rymanowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

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

zamówienia jest: 1) Część nr 1 zamówienia - Remont dróg na dz. nr ew. 244 (w km 0 + 200 - 0 + 

450), 160 (w km 0 + 070 - 0 + 270) w m. Puławy. 2) Część nr 2 zamówienia - Remont kładek na 

Taborze (w km 16 + 143 przy ul. Mickiewicza i w km 17 + 040 przy ul. Krzywej) w Rymanowie 

Powyższe roboty należy wykonać zgodnie projektem budowlanym, specyfikacją techniczną 
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wykonania i odbioru robót i prawem budowlanym. Zamawiający zaleca aby Wykonawca zapoznał 

się z miejscem realizacji robót i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko 

wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny robót, gdyż 

wyklucza się możliwość roszczeń z tytułu niedoszacowania, pominięcia lub braku rozpoznania 

zakresu przedmiotu zamówienia. Użyte w dokumentacji technicznej nazwy wyrobów i elementów, 

które wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą nie mają na celu preferowanie 

wyrobu lub materiałów danego producenta lecz wskazanie na wyrób, materiał lub element, który 

powinien posiadać cechy, parametry techniczne nie gorsze od podanego w projekcie. Zamawiający 

dopuszcza zastosowanie równoważnych zamienników wyrobów i urządzeń określonych w 

dokumentacji projektowej lub przedmiarze nazwą producenta i/lub znakiem towarowym, jeżeli 

oferowane wyroby równoważne posiadają parametry, cechy jakościowo-użytkowe nie gorsze, tzn. 

identyczne lub wyższe od wyrobów i urządzeń wymienionych w projekcie (przedmiarze). 

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 36 miesięcy od dnia 

odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego..

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.22.11.11-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2012.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: . Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: - część nr 

1 zamówienia: 2 300 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych), - część nr 2 zamówienia: 3 000 zł 

(słownie: trzy tysiące złotych).

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
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku 

zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i 

doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat 

(przed upływem terminu składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na: - cześć nr 1 

zamówienia: remoncie, budowie lub przebudowie dróg na kwotę nie mniejszą niż 

90.000,00 złotych brutto, - cześć nr 2 zamówienia: remoncie, budowie lub przebudowie 

kładek lub mostów na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych brutto, Robota musi być 

potwierdzona dokumentami, że została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończona.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku 

zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 

będzie dysponować przy realizacji zadania opisanego w SIWZ: - cześć nr 1 zamówienia: 

co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do samodzielnego kierowania, 

nadzorowania i kontrolowania robót drogowych w pełnym zakresie - kierownik budowy 

W/w osoba musi posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika 

budowy/robót. - cześć nr 2 zamówienia: - co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia 

budowlane w specjalności mostowej uprawniające do kierowania robotami budowlanymi 

drogowymi i mostowymi bez ograniczeń (kierownik budowy). W /w osoba musi posiadać 

co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy/robot. W przypadku 

uprawnień budowlanych wydawanych po 1994 roku (tj. zgodnych z wymogami ustawy 

Prawo budowlane) wymagane będą uprawnienia bez ograniczeń. Osobami, o którym 

mowa powyżej mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 

Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 
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r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia warunku 

zostanie dokonana na podstawie złożonych oświadczeń.

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 spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:

• wykaz  robót  budowlanych  w  zakresie  niezbędnym  do  wykazania  spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z 

podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  załączeniem 

dokumentu potwierdzającego, że roboty 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  dla  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:
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• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu na potencjał  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.6) INNE DOKUMENTY

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

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego: 1) Wypełniony formularz oferty - Załącznik Nr 1 

do SIWZ, 2) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 3) Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). 4) 

Kosztorys ofertowy uproszczony (dokument pomocniczy dla Zamawiającego).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w następującym zakresie: a) termin 

realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących sytuacjach: - w przypadku opóźnienia 

zamawiającego w przekazaniu placu budowy, - przypadku przedłużenia procedury przetargowej, - 

w przypadku braków lub wad dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy (np.: 

pozwolenia na budowę), o ile Zamawiający zobowiązany jest do przekazania takich dokumentów 

wykonawcy, - opóźnień Zamawiającego w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych, - 

zawieszenia robót przez Zamawiającego, - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ 

z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów 

kodeksu cywilnego, - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w 

myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów, - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych, - 

wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, - przedłużenia procedury przetargowej, b) 

wynagrodzenie wykonawcy określone w umowie może ulec zmianom w następujących 

przypadkach: - zmiana stawki urzędowej podatku VAT, - rezygnacji z części robót, jeśli taka 

rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy - o wartość 

niewykonanych robót, c) inne zmiany: - w zakresie personelu Wykonawcy za uprzednią zgodą 

Zamawiającego wyrażoną na piśmie, akceptującą kandydata na kluczowe stanowisko kierownicze, 

- w zakresie podwykonawstwa za uprzednią zgodą zamawiającego: - powierzenie podwykonawcom 

innej części robót niż wskazana w ofercie wykonawcy, - zmiana podwykonawcy na etapie realizacji 

robót, o ile nie sprzeciwia się to postanowieniom SIWZ, - w przypadku aktualizacji rozwiązań z 

uwagi na postęp techniczny lub zmiany, obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. d) 

warunki zmian: - inicjowanie zmian - na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, - uzasadnienie 

zmian - prawidłowa realizacji przedmiotu umowy, obniżenie kosztów, zapewnienie optymalnych 

parametrów technicznych i jakościowych robót, - forma zmian - aneks do umowy w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

zamówienia: www.rymanow.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 

Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów - pok. nr 20.

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

15.05.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 

Rymanów - 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
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