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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PONIŻEJ 5 225 000,00 EURO 
NR ZADANIA NR ZBP.271.1.4.2016 

ZAMAWIAJĄCY: 

Gmina Piława Górna  
W imieniu której działa Burmistrz Piławy Górnej 
ul. Piastowska 69 
58-240 Piława Górna  
nr telefonu 74/832-49-10 
nr fax 74/837-13-86 
strona internetowa  
e-mail: przetargi@pilawagorna.pl 

Pracownicy uprawnieni do kontaktów:  
Ewa Nicoś – przedmiot zamówienia 
Piotr Bahyrycz – SIWZ  

OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA  
W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 – 
46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) o 
ustalonej wartości zamówienia poniżej 5 225 000,00 euro   

 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ ZAMIESZCZONA JEST SIWZ 
http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn: 

„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 118069D ul. Ludowej 
w Piławie Górnej – (km 0+000 - 0+180) 

[intensywne opady deszczu maj 2014r.]” 
Wspólny słownik zamówień CPV:   

45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych 

45000000-7 Roboty budowlane 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45233140-2   Roboty drogowe 

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic 

 
1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 
1) ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

a) Obsługa inwestycji (w szczególności: organizacja ruchu na czas trwania robót, montaż, demontaż 
znaków). 

b) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie 
równinnym. 

c) Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z wywiezieniem nadmiaru humusu na składowisko. 
Warstwa humusu pod proj. chodnikiem i po obu stronach drogi. 

d) Rozebranie istniejących krawężników betonowych.  
e) Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, odwiezienie urobku. Frezowanie 

nawierzchni na włączeniu do ul. Kośmińskiej. 
f) Ścinanie drzew bez utrudnień o średnicy 66-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem na 

składowisko dłużyc, gałęzi i karpiny. 
g) Wywiezienie gruzu i odpadów z terenu budowy na składowisko. 

2) ROBOTY ZIEMNE: 
a) Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III. 

Wykopy pod studnię połączeniową na ist. kd300 w ul. Kośmińskiej i studnię wpustową wraz z 
przyłączeniem oraz schodkowanie pod nasypy. 

b) Roboty ziemne poprzeczne na przerzut wykonane ręcznie z wbudowaniem ziemi w nasyp, grunt 
kat. I-II wraz z zagęszczeniem i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą. 
Zasypanie nad studniami. 

c) Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp samochodami 
wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw 
zagęszczanych wodą. 

d) Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład 
samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. Załadunek i wywóz na 
składowisko gruntu pozostałego po wykopach. 
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3) KANALIZACJA DESZCZOWA: 
a) Wykonanie studni wpustowej z przyłączeniem.  

b) Wykonanie studni połączeniowej. 

4) PODBUDOWA: 
a) Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV.  
b) Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład 

samochodami wraz z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie. Załadunek i wywóz na 
składowisko gruntu pozostałego z korytowania po wykonaniu nasypów. 

c) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane 
mechanicznie w gruncie kat. II-IV. 

d) Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w 
wytwórni o wytrzymałości Rm=2,5 MPa, pielęgnacja podbudowy przez posypanie piaskiem i 
polewanie wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm. 

e) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, warstwa górna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 10 cm. Podbudowa pod chodnikiem. 

f) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15 cm. 

5) NAWIERZCHNIA: 
a) Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W KR 1-2, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 6 cm. 
b) Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC 11 S KR 1-2 grubość warstwy po 

zagęszczeniu 4 cm. 
c) Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szara 70%, czerwona 30%) grub. 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem. Chodnik. 

6) ELEMENTY ULIC I DRÓG: 
a) Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z 

betonu C8/10 (B-10). 
b) Wykonanie ławy betonowej zwykłej z betonu C8/10 (B-10). Ława pod ściekiem i obrzeżem. 
c) Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą cementową. 
d) Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o wymiarach 60x50x15 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 

7) ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
a) Wykonanie drobnych elementów odwodnienia na skarpach z betonu zwykłego C16/20 (B-20). 

Schody przy wejściu do kaplicy. 

b) Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem. 

c) Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych lub gazowych, nadbudowa wykonana 
betonem 

2. Uporządkowanie terenu budowy, wywiezienie na składowisko wszelkich odpadów i gruzu po 
zakończeniu realizacji robót budowlanych. 

3. Oprócz wymienionych w pkt. 1 i pkt. 2 Wykonawca musi wykonać także wszelkie roboty i czynności, 
które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem budowlanym, specyfikacją 
istotnych warunków zamówienia oraz sztuką budowlaną. 

Uwaga. Dołączony do SIWZ Przedmiar stanowi jedynie materiały pomocniczy przy sporządzaniu oferty. 

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych 
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert wariantowych 

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie UZP pod nr 117052-2016 z dnia 10.05.2016 na stronie BIP 
http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N i tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu w dniu 
19.09.2014r. 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie realizowane będzie w terminie: od dnia 01.08.2016r do dnia 30.10.2016r 
Podana data rozpoczęcia wykonywania zamówienia – 01.08.2016r. jest najpóźniejszym możliwym 
terminem rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rozpoczęcie realizacji niniejszego zamówienia jest 
uzależnione od wykonania sieci wodociągowej w przedmiotowej drodze przez WiK Sp. z o.o. 
w Dzierżoniowie. W przypadku wcześniejszego zakończenia realizacji sieci wodociągowej, umowa 
z Wykonawcą niniejszego zamówienia, zostanie podpisana we wcześniejszym terminie. 
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WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 22 ust.1 spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp. 
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, że posiada uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli  przepisy prawa nakładają obowiązek 
ich posiadania. 

2) Posiadania wiedzy i doświadczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt.2 ustawy Pzp. 
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wykonał lub wykonuje minimum: 2 roboty budowlane obejmujące swym zakresem budowę 
lub przebudowę nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni nie mniejszej niż 
700m2 łącznie 

3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.3 ustawy Pzp. 
a) Potencjał techniczny. Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu oświadczając, 

że dysponuje potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia. 
b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia.  
Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu 
zamówienia, które posiadają wymagane uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie 
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, lub odpowiadające im ważne 
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, uprawniające 
do kierowania robotami budowlanymi. Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny być 
członkami właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej zgodnie z art.22 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp. 
Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu jeżeli posiada opłaconą polisę, 
a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony 
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
z przedmiotem zamówienia, w zakresie potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, 
kwota ubezpieczenia nie może być niższa niż 50 000,00zł. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust.1 Ustawy Pzp. 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego z mocy art. 24 ust.2 Ustawy Pzp. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu metodą klauzuli granicznej 
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty Wykonawcy. 
INFORMACJE NA TEMAT WADIUM  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
1. Oferty spełniające wymogi formalne, które nie zostały odrzucone będą podlegały ocenie według 

niezmiennych przez cały czas postępowania kryteriów oceny ofert: 
Kryterium 1. Cena brutto 

Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych 
zasadach:  
1. Oferta Wykonawca, który zaproponuje najniższą łączną cenę brutto za wykonanie 

usługi otrzyma największą ilość punktów – 90.  
2. Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według 

poniższego wzoru: 

pkt
C

C
K

bo

n
C 90  

Gdzie: 
KC  – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
Cn – najniższa zaoferowana cena brutto 
Cbo – cena brutto zaoferowana w badanej ofercie  
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

Kryterium 2. Okres gwarancji 
Punkty ofertom złożonym przez Wykonawców zostaną przyznane na poniższych 
zasadach:  

1. Oferta Wykonawca, który zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma największą 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Samodzielne_funkcje_techniczne_w_budownictwie
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ilość punktów – 10.  

2. Oferty pozostałych Wykonawców otrzymają ilość punktów obliczoną według 
poniższego wzoru: 

pkt
G

G
K

n

bo
G 10  

Gdzie: 
KG – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
Gbo – okres gwarancji zaoferowany w badanej ofercie  
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji 
Obliczenia dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku. 

Uwaga.  
Minimalny okres gwarancji to 36 miesięcy, za który zostanie przyznane 0 pkt. Maksymalny okres 
gwarancji to  60 miesięcy, za który zostanie przyznane 10 pkt.  
Jeżeli Wykonawca poda okres krótszy niż 36 miesięcy lub dłuższy niż 60 miesięcy, otrzyma 0 pkt, 
a w umowie zostanie przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy.   
Jeżeli Wykonawca nie poda w ofercie żadnego okresu gwarancji otrzyma 0 pkt, a w umowie zostanie 
przyjęty okres gwarancji 36 miesięcy. 
2. Punkty jakie uzyska oceniana oferta przy zastosowaniu powyższych kryteriów zostaną zsumowane wg. 

następującego wzoru: 
K = KC + KG  

O wyborze zdecyduje największa ilość uzyskanych punktów jaką otrzyma oferta po zsumowaniu 
punktów uzyskanych w kryteriach oceny. 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT  
Oferty należy składać do dnia 30.05.2016r. do godz. 1000 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 20 I piętro 
lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego: Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69,                      
58-240 Piława Górna. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna 

się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może, na co najmniej 3 dni przed upływem 

terminu związania ofertą, przedłużyć termin związania ofertą o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium. 
4. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium 
na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest 
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. 
Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu zakupów. 
Zamówienia uzupełniające. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia 
podstawowego, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, udzielanie zamówień uzupełniających, 
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego 
samego rodzaju zamówień i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, a wynikającą z 
zaistnienia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili podpisania umowy. 
 
 

Z-ca Burmistrza Piławy Górnej 
(-) Izabela Woronowicz 


