
Włodawa: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg 
powiatowych 

Numer ogłoszenia: 260772 - 2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 Włodawa, woj. 
lubelskie, tel. 082 5723018, faks 082 5725513. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.elbi.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 cząstkowy nawierzchni 
bitumicznych dróg powiatowych. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją asfaltową i grysem. 
Zakres zamówienia: - wyboje o średniej głębokości 3 cm - 285 m2, - remont miejsc przełomowych 
emulsją i grysem poprzez dwukrotne powierzchniowe utrwalenie - 2072 m2, - wykonanie nawierzchni 
o grubości 6 cm (warstwa wyrównawcza - 2 cm, warstwa ścieralna - 4 cm) na przepuście - 90 m2. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 
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: Okres w dniach: 15. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) do dnia 12.09.2011r. do godz. 10:30 2. 
Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, należy je wpłacić 
przelewem z dopiskiem Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych na rachunek 
ZDP w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040. 4. W ofercie 

http://www.zdpwlodawa.elbi.pl


należy złożyć dokument potwierdzający wniesienia wadium. 5. Wykonawca którego oferta została 
wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: a) odmówił 
podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) nie 
wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia 
publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Uwaga: Wadium 
wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na konto ZDP przed 
upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający wymaga aby oferent, który wygrał przetarg, przed 
podpisaniem Umowy złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
całkowitej podanej w ofercie , w jednej z form określonych art. 148 ust. 1 Ustawy w Zarządzie Dróg 
Powiatowych we Włodawie ul. Lubelska 60 lub na konto Zamawiającego wskazane w punkcie 3. 7. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy. 
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 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 

lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 roboty odpowiadające swoim rodzajem 
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich rodzaju oraz daty 
i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 
wykonane należycie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
według formuły spełnia - nie spełnia określony warunek. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania potencjałem technicznym do 

wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać dysponowanie poniższym sprzętem: 1. 
Skrapiarka do bitumu lub remonter -1 2. Samochód ciężarowy - 1 3. Samochód dostawczy - 
1 4. Sprężarka - 1 5. Rozkładarka -1 6. Walec stalowy - 1 Ocena spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia określony warunek. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Wykonawca winien wykazać: 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika Budowy 



posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej oraz 
aktualne zaświadczenia Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o ubezpieczeniu od 
odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
według formuły spełnia - nie spełnia określony warunek. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na wartość nie mniejszą niż wysokość ceny ofertowej. Ocena spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia określony warunek. 

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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

• 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  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia  



• 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, 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) 
1. Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu i podpisania umowy (w przypadku wspólnego 
ubiegania sie Wykonawców o zamówienie). 2. Dowód wniesienia wadium. 3. Zaakceptowany 
(podpisany) wzór umowy 
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 
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 dokonania zmian w umowie na poniższych warunkach: a) w 
przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, b) w 
przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie 



zamówienia w terminie umownym, c) w przypadku wystąpienia siły wyższej (klęski żywiołowe 
spowodowane przez burze i huragany i inne) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie 
umownym). d) działań osób trzecich utrudniających lub uniemożliwiających realizację umowy. 
Powyższe zmiany wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zdpwlodawa.elbi.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zarządu 
Dróg Powiatowych, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.09.2011 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 
60, 22-200 Włodawa - Sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, godz. 10:45 - 
Świetlica. 
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 
 
 
 
                                                                                                                      
                                                                                                                                   Dyrektor 
 
         /-/ inż. Wiesława Kadrow 
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