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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Byczyna z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Rynek 1, 46-220 Byczyna, woj. opolskie, 
tel. 77 413 41 50, faks 77 413 41 50. 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl  
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: Nie 
dotyczy 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie zadania „Remont utwardzeń przy Publicznej Szkole Podstawowej  
w Byczynie”.  
W zakres tych robót wchodzą w szczególności: 

− Wykonanie parkingu dla 10 samochodów (około 270 m2) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm, 
− Remont drogi dojazdowej (około 400 m2) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 
− Remont placu przyszkolnego (około 500 m2) z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm. 

Na planie zagospodarowania terenu miejsca te oznaczone są jako część I, II i III.  
W skład inwestycji nie wchodzi część IV. 

 

Roboty są przewidziane do realizacji w warunkach ograniczeń wynikających z faktu, iŜ obiekt będzie uŜytkowany  
w trakcie prowadzonej inwestycji. NaleŜy wydzielić i zabezpieczyć strefy robót dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom 
postronnym. Na budowie naleŜy wygrodzić strefę niebezpieczną prac, zastosować oznakowanie placu budowy z tablicami 
ostrzegawczymi i informacyjnymi z telefonami osób odpowiedzialnych i alarmowymi. 

 

Z uwagi na organizację robót w uŜytkowanym obiekcie, gdzie w szczególności przebywać będą dzieci, naleŜy zapewnić przy 
organizacji robót stosowanie:  

− urządzeń zabezpieczających i ochronnych, zabezpieczenie przejść,  
− środków zabezpieczających pracowników, narzędzia i urządzenia ochronne,  
− organizacji robót zapewniającej bezpieczeństwo publiczne otoczeniu budynku objętego strefą robót,  
− wygrodzenia stanowiska robót z tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi,  
− bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń.  
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Stanowiska robót naleŜy odgrodzić pełnymi przegrodami osłaniającymi i zamykanymi uniemoŜliwiającymi dostęp na 
stanowisko robót osobom korzystającym z pomieszczeń nie objętych remontem przez cały czas prowadzenia robót do ich 
zakończenia. 
Szczegółowy harmonogram robót, uwzględniający prace na uŜytkowanym obiekcie, zostanie uzgodniony  
z Dyrekcją Szkoły, przed podpisaniem umowy. 
 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera:  
2.1) Dokumentacja projektowa - zał. Nr 7 do SIWZ, 
2.2) Specyfikacje techniczne wykonania odbioru robót budowlanych zał. Nr 8 do SIWZ 
2.3) Przedmiar robót jako materiał pomocniczy do sporządzenia oferty - zał. Nr 9 do SIWZ 
Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do CPV:  
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.12.2011. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
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, jeŜeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 
sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 
oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia 
w zakresie wykonania nawierzchni dróg, placów lub chodników z kostki betonowej lub kamiennej/granitowej o pow. 
co najmniej 1000 m2, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Zamawiający wymaga, by Wykonawca 
wykazał, Ŝe zrealizował naleŜycie co najmniej jedno zamówienie o cechach jak wyŜej i przedstawił dokument, z którego 
jasno wynika, Ŝe zlecona robota budowlana została wykonana z naleŜytą starannością (np. referencje, protokoły ostatecznego 
odbioru robót), 
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Celem potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawcy zobowiązani są złoŜyć wykaz wykonanych robót sporządzony wg 
wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokoły ostatecznego odbioru robót) 

 

Zaleca się, aby przedkładane dokumenty potwierdzające, Ŝe wykonane przez Wykonawców roboty budowlane  zawierały co 
najmniej: 
− wskazanie, Ŝe Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu realizował roboty, których dokumenty dotyczą, 
− wskazanie podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, 
− wskazanie zakresu i wartości robót, 
− wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i zakończenia), 
− wskazanie miejsca wykonania,  
− opinię podmiotu, na rzecz którego realizowane były roboty, Ŝe prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone. 
 

W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą 
ich łączne kwalifikacje i doświadczenia. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 
sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 
oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 
sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 
oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia  

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w 
sposób szczególny. Ocena spełniania powyŜszego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do 
oferty /załącznik nr 2 do SIWZ/, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia  

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, naleŜy przedłoŜyć: 

• 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  
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III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć: 

• 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  

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych 
podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego 
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.  

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  

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące 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) 

a) formularz oferty przetargowej /zał. nr 1do SIWZ/, 

b) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych 

dokumentów rejestrowych.  



Zamawiający: Gmina Byczyna                                                             Nr zamówienia: Wp.II.271.26.2011 

 

Przetarg nieograniczony 
 
 

REMONT UTWARDZEŃ PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BYCZYNIE 
 

 
 

Strona 5 z 6 

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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 
W trakcie realizacji umowy postanowienia umowy mogą ulec zmianom, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć 
mogą w szczególności: 
a) zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonywania przedmiotu umowy, wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany: 
Zamawiający dopuszcza moŜliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót 
zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją, w sytuacji gdy wykonanie tych robót jest niezbędne do 
prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 
przedmiotu umowy. Przewiduje się takŜe moŜliwość ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, w sytuacji gdy 
wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 
dzień odbioru robót przepisami, wykonania przedmiotu umowy. Zmiana zakresu przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania 
przedmiotu umowy moŜe mieć wpływa na koszt realizacji przedmiotu umowy na zasadach określonych w pkt c) niniejszego 
paragrafu. 
b) w przypadku zaistnienia takiej potrzeby – zmiana formy zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy; 
c) zmiana wynagrodzenia określonego w § 3 ust.1, przy czym w/w zmiana moŜe być spowodowana okolicznościami 
zaistniałymi w trakcie trwania umowy takimi jak:  
− zmiana stawki VAT – cena ulegnie zmianie wprost proporcjonalnie do zmiany stawki VAT, 
− w przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o którym mowa w pkt a) niniejszego paragrafu, 

sposób obliczania kwoty, która będzie potrącana Wykonawcy, będzie następujący: 
� w przypadku odstąpienia od całego elementu, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu 

umowy, 
� w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu, obliczenie niewykonanej części tego elementu nastąpi na 

podstawie ustalenia przez Zamawiającego i Wykonawcę, procentowego stosunku niewykonanych robót do wartości 
całego elementu; następnie zostanie wyliczona wartość nie wykonanych robót i odliczona od ogólnej wartości przedmiotu 
umowy.    

d) regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmiany umowy, wraz ze 
skutkami wprowadzenia takiej zmiany. 
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

ww.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  

Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna. 

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

10.10.2011 godzina 09:00,  

miejsce: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1 46-220 Byczyna sekretariat (pokój nr 19 na I piętrze). 

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 uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 

środków pochodzących z budŜetu 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 
 


