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 ZP/341/5/2011 
 
Belsk Duży, 12.07.2011 
 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

    
 o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na  podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r.    
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r Nr 113 , poz. 759 z późń. zm.)  

            
 „Remonty cząstkowe  nawierzchni  asfaltowych na  drogach gminnych .”  
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 Gmina Belsk Duży/Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul. Kozietulskiego 4a  
05-622 Belsk Duży 
www.belskduzy.pl   
urzad@belskduzy.pl  
tel. /048/ 661 12 81, fax /048/ 661 13 40 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 - 15:30  
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 
ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3) Adres strony internetowej na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia : 
 
www.bip.belskduzy.pl 
lub 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać osobiście w pokoju Nr 7 –  
 inspektor Sławomir Musiałowski  w godz. 8.00 - 15.00  
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 
 nie dotyczy 
 
 
 
4) Opis przedmiotu zamówienia : 
 
 
   4.1. Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje: 
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych 
emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi oraz masą mineralno- asfaltową na drogach gminnych 
na terenie Gminy Belsk Duży. 
 
 Zakres robót objętych zamówieniem 

 
1. Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami bazaltowymi po 

uprzednim oczyszczeniu podbudowy i usunięciu luznych odłamków podbudowy  
 i nawierzchni. 
Remont należy wykonać w zależności od głębokości wyboju jedną lub kilkoma warstwami 
stosując odpowiednie frakcje kruszywa. 

2. Wykonanie remontu uszkodzonej nawierzchni tj.  
      - mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni 

- wykonanie koryta głęb.26 cm z zagęszczeniem podłoża 
- wykonanie podbudowy z tłucznia, grub. 20 cm z zagęszczeniem 
- wykonanie nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej w ilości  150 kg/m2 po  uprzednim 
skropieniu podbudowy emulsją asfaltową, zagęszczenie. 

 
 
4.2. W/w zakres robót należy wykonać zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ), a w szczególności zgodnie ze stanowiącym załącznik do niej: 
przedmiarem robót. 
 
4.3. Prace towarzyszące nie objęte dokumentacją projektową i przedmiarem robót konieczne do 
uwzględnienia: 
b) organizacja i zabezpieczenie placu budowy;  
c) uporządkowanie terenu po budowie;  
d) likwidacja placu budowy, 
     oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na  
     sztukę budowlaną 
 
4.4. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu zamówienia. 
 
 
kody CPV : 
Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/        
 
45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 
 
 
5) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych i częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia do 31.08.2011r. 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki  

dotyczące:  
 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

         Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
         Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o  
          spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
 
          Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
 
    
 1.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
          Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że w  
          ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia  
          działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum 1 zamówienie na roboty 
          budowlane obejmujące swoim zakresem remonty cząstkowe na drogach asfaltowych. 
   
  UWAGA!  Jako zamówienie należy rozumieć również zamówienie udzielone w częściach, 
          zamówienie podstawowe wraz z zamówieniem dodatkowym, a także inwestycję  
          zrealizowaną w etapach na podstawie odrębnych umów. 
           
 
           Do sporządzenia wykazu robót  można wykorzystać załączony do SIWZ wzór. 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
 
 
     1.3. Dysponowania potencjałem technicznym  
     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku      
       Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o spełnieniu  
        warunków udziału w postępowaniu. 
 
          Do złożenia oświadczenia  można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
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           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z  
           późn. zmianami). 
 
 
  
 
 
    1.4. Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
     Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku  
            Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że  
            dysponuje osobami , które zapewnią kierowanie robotami przez: kierownika budowy,  
            posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. 
           wpisanych  na listę  członków właściwej izby   samorządu      zawodowego  
            / Art. 6  ustawy z dnia 15 grudni  2000r. – o  samorządach 
            zawodowych  architektów, inżynierów budownictwa oraz  urbanistów -   Dz. U. z  
            2001r  Nr 5, poz. 42 z późniejszymi zmianami/ .  
          
            Do sporządzenia wykazu kadry oraz oświadczenia że osoby które będą uczestniczyć  
            w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia można wykorzystać  
            załączone do SIWZ wzory. 
            Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
 
 
 
    1.5. Sytuacji ekonomicznej i finansowej  
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku 
          Zamawiający oceni spełnienie tego warunku w oparciu o treść oświadczenia o  
          spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 
           
          Do złożenia oświadczenia można wykorzystać załączony do SIWZ wzór oświadczenia. 
          Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą „zero – jedynkową”.  Oznacza to,  
           że wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie  
           wymaganego oświadczenia lub jego nie uzupełnienie, we wskazanym przez  
           zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –  
           Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z  
           późn. zmianami). 
 
 
8) Informacja na temat wadium: 
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    Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
 
 
 
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  100 % 
 
 
 
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul.Kozietulskiego 4a 
05-622 Belsk Duży 
Sekretariat 
 
do dnia 26.07.2011 r. do godz. 10.00  
 
 
 
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul. Kozietulskiego 4A 
 05-622 Belsk Duży 
Gabinet Wójta Gminy 
 
  
dnia 26.07.2011 r. o godz. 10.15. 
                           
 
 
12) termin związania ofertą 
 
okres 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 26.08.2011 r. 
 
 
13) informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 
 
 
14 ) informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
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Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
 
 
15) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 
 
 
 
                                                                                                                     WÓJT  GMINY 
 
                                                                                                          / - /  Władysław Piątkowski 
 
 
                            
       
                                                
 


