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Rewal: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Śliwin  
Numer ogłoszenia: 262914 - 2014; data zamieszczenia: 06.08.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej 
do gruntów rolnych w miejscowości Śliwin. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy 
obejmuje przebudowę odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości śliwin 
na działkach oznaczonych nr 220 i 2017 obręb Śliwin, Gmina Rewal, powiat Gryficki. W 
wyniku realizacji zadania powstanie droga o nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm o i szerokości 5,5 m (dwa pasy ruchu szer. 2,75 m) pobocza 
gruntowe obustronne szerokości 1,0 m, zjazdy publiczne szer. 0,5 m oraz zjazdy 
indywidualne o szer. 3,0 m.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 
30.09.2014. 



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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 5.000,00 
zł. (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach 
przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: - w pieniądzu, - w poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest 
zawsze poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - gwarancjach 
bankowych; - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości (Dz. U z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm). 3. Wadium w pieniądzu należy 
wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Gryfice O/Rewal nr 14 9376 
0001 0010 5242 2002 0009. 4. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli 
terminie kwota wadium znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem 
terminu składania ofert. 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na 
rachunku bankowym. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, z jej treści 
musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być 
podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis 
winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z 
imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno 
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w 
terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty 
wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 7. Kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do 
oferty, natomiast oryginał należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie 
Zamawiającego - Sekretariat. 8. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, 
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, bądź w poręczeniach 
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, musi zawierać 
następujące elementy: a) Wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji - Podmiot wystawiający 
poręczenie lub gwarancję, b) Wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie 
poręczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję, 
c) Wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji - Gmina Rewal, d) Określenie nazwy 
zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja, e) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia 
Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji - Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci 
Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży 
gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji /poręczenia jest mu należna na podstawie art. 
46 ust. 5 Pzp, f) Bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - Poręczyciel lub 
gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na 
konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające 
oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 
46 ust. 4 a i 5 prawa zamówień publicznych, g) Nieodwołalność poręczenia/gwarancji - 
Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji, 
h) Określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji -
wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo 
obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego, i) Określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z 
poręczenie/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 9. 



Wykonawca, który nie wniesie wadium wysokości określonej w pkt 1 w formie lub formach 
określonych w pkt 2 zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za 
odrzuconą. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, 
którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 12, wykonawcy, 
którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Zamawiający zwróci niezwłocznie 
wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania 
ofert. 12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu 
zwrócono wadium niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu 
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania oferta tego wykonawcy zostanie 
wybrana, jako najkorzystniejsza. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do 
wniesienia wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium zostało 
wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku 
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 14. 
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) Wykonawca, którego 
oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 
b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy. 2) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 
ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego 
stronie. 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) minimum 1 robotę budowlaną w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości robót nie 
mniejszej niż 200.000 PLN brutto Jako zakres odpowiadający przedmiotowi 
zamówienia Zamawiający rozumie budowę lub przebudowę, lub utwardzenie 
drogi. Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu 
zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o 



informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach. Z treści załączonych 
dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien deponować: Kierownikiem Budowy, posiadającą 
następujące doświadczenie zawodowe i kwalifikacje: - łącznie co najmniej 3 
lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy o 
specjalności drogowej. Ocena spełniania wymaganych warunków udziału w 
postępowaniu zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach. Z treści 
załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że warunki 
Wykonawca spełnił. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych 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, 
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, 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; 

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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej; 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie 
zamawiającego (ul. Mickiewicza 19 Rewal), pok nr 5. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  22.08.2014 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie zamawiającego (ul. Mickiewicza 19 
Rewal) pok. nr 6 - sekretariat. 

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:  Zadanie jest dofinansowane ze środków 
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

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 

 
 

 

 

 

 

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP 

od dnia 06.08.2014 

do dnia ……………. 

 

 


