
Włodawa: Przebudowa drogi powiatowej 1708L Hola - L ipówka wraz 

z przebudow ą włączenia do drogi wojewódzkiej 818 - Etap I  

Numer ogłoszenia: 24034 - 2011; data zamieszczenia:  17.02.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

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 zamawiaj ącego:  www.zdpwlodawa.elbi.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa drogi powiatowej 1708L Hola 

- Lipówka wraz z przebudową włączenia do drogi wojewódzkiej 818 - Etap I. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiot zamówienia 

obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 1708L od km 0+000 do km 1+435 w m. Hola oraz 

przebudowę włączenia drogi powiatowej Nr 1708L do drogi wojewódzkiej 818 w m. Lipówka. 

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9, 

45.11.20.00-5, 45.11.10.00-8, 32.41.21.00-5. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.09.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  KaŜdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 50 000,00 zł do dnia 7.03.2011 do godz. 10:30 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy 

prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien 

wykazać, Ŝe w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeŜeli okres 

działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzech robót odpowiadających swoim 

rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich 

rodzaju, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, Ŝe 

roboty zostały wykonane naleŜycie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 

w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłoŜonych przez Wykonawcę 

dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

według formuły spełnia-nie spełnia określony warunek. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Potencjał techniczny. Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim 

potencjałem technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi 

zasobami: a) koparka - 1 szt b) frezarka do bitumu - 1 szt c) skrapiarka - 1 szt d) samochody 

samowyładowawcze - 3 szt e) rozkładarka mas bitumicznych - 1 szt f) walec stalowy - 2 szt 

g) walec wibracyjny - 1 szt h) wytwórnia mas bitumicznych - 1 szt Ocena spełnienia przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie 

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 waru nku  

o Potencjał kadrowy Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia Wykonawca winien wykazać: a) 1 osobę do pełnienia funkcji 

kierownika budowy - kierownika robót drogowych, która spełnia następujące wymagania: - 

minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogowej. - minimalne doświadczenie: wykonanie 

(zakończenie) minimum dwóch robót polegających na budowie lub przebudowie drogi/ulicy 

min. klasy Z o długości min. 0,5 km kaŜda, na stanowisku kierownika budowy lub kierownika 

robót drogowych. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

odbywać się będzie na podstawie przedłoŜonych przez Wykonawcę dokumentów i 

oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu według formuły 

spełnia-nie spełnia określony warunek. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia na wartość nie mniejszą niŜ 2 mln PLN. Ocena spełnienia przez Wykonawcę 



warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłoŜonych przez 

Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu według formuły spełnia-nie spełnia określony warunek. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

post ępowaniu, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• 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 

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone  

• wykaz narządzi, wyposaŜenia 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 takŜe 

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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  



• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 

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. Podpisany (zaakceptowany) wzór umowy. 2. Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca 

w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o 

współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik moŜe być 

ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub 

notarialnie poświadczonej kopii. 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych 

dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów 

złoŜonych wraz z ofertą. 5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej 

formie niŜ pieniądz. 6. Potwierdzenie wpłacenia wadium. 

III.7) Czy ogranicza si ę moŜliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanow ią 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: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych przewiduje moŜliwość 

dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) 

zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą 

Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii 

wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego 

rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a 

Wykonawca nie będzie Ŝądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku 

Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; 

projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru 

i akceptacji Zamawiającego; powyŜsze zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót, 2) 

zmianie terminu zakończenia zamówienia: a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w 

przypadku wystąpienia klęski Ŝywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków 

określonych w SST i uniemoŜliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 

sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem 

wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem 

niewybuchów, niewypałów uniemoŜliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu 

historycznym lub teŜ przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane 

pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami 

trzecimi; Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego 

polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 3) zmianie spowodowanej 

wystąpieniem siły wyŜszej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły 

zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemoŜliwia Wykonawcy wykonanie w części 

lub całości jego zobowiązań; jeŜeli wykonanie umowy jest niemoŜliwe z powodu siły wyŜszej to 

inspektor nadzoru zaświadczy, Ŝe wykonanie umowy jest niemoŜliwe; Wykonawca zabezpieczy teren 

budowy tak szybko jak jest to moŜliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za 

wykonane roboty. 4) Zmianie urzędowej stawki podatku VAT 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

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

zamówienia:  www.zdpwlodaw.elbi.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Siedziba Zarządu 

Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa. 

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

07.03.2011 godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 

60, 22-200 Włodawa, pokój nr 5 (sekretariat). Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 

(świetlica) w dniu 7 marca 2011r. godz. 10:45. 



IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków 

Unii Europejskiej:  nie dotyczy. 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 

cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 

 

 

                                                                                                                      Dyrektor 

                                                                                           /-/ inŜ. Wiesława Kadrow 


