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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
www.bip.rewal.pl 

 

Rewal: Wykonanie nawierzchni ul. Klifowej w Trzęsaczu, Gmina Rewal 
Numer ogłoszenia: 164956 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012 
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. (091) 38 62 624. 

• 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: Wykonanie nawierzchni ul. 
Klifowej w Trzęsaczu, Gmina Rewal. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - Rozebranie 
istniejącej nawierzchni z płyt granitowych ułożonych na podsypce piaskowo- cementowej na 
powierzchni 585 [m2], - Transport spaletowanego i zabezpieczonego folią streczową 
materiału rozbiórkowego na teren oczyszczalni ścieków w m. Pobierowo (odległość ok. 4,38 
km), - Wykonanie podsypki filtracyjnej ze żwiru grubości 30 [cm] na powierzchni pod 
projektowaną posadzkę granitową, - Wykonanie podbudowy żelbetowej pod projektowaną 
posadzkę granitową (klawiaturę), grubości 15 [cm] z betonu klasy C25/30 ze zbrojeniem 
rozproszonym w postaci włókien stalowych w ilości 20 ÷30 kg na m3 betonu, wraz z 
wykonaniem dylatacji, - Montaż płyt kamiennych granitowych (białych np. kashmir white, 
pearl white, czarnych np. eagle back, nero absolutto), przy użyciu elastycznej zaprawy 
grubowarstwowej (grubość od 3 - do 4 cm) spełniającej wymagania PN-EN 12004 w klasie 
C2TE, wraz z wykonaniem fug między płytami w układzie prostopadłym do osi drogi z 
epoksydowych spoin żywicznych koloru czarnego szerokości 3 [cm] i grubości równej 
grubości płyt. - Ułożenie kostki brukowej betonowej drobnowymiarowej płukanej grubości 8 
[cm] na podsypce piaskowo - cementowej grubości 3 [cm] po zagęszczeniu, z zachowaniem 
wymiarów, kolorystyki oraz układu graficznego określonego w załączniku nr 1. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.50-0. 
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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:  Zakończenie: 
30.11.2012. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia 

III.2) ZALICZKI  

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotą budowlaną polegającą na 
budowie/przebudowie dróg z kostki typu polbruk, o wartości z podatkiem 
VAT nie mniejszej niż 250.000 zł. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem minimum jedną osobą na 
stanowisku kierownika budowy, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem 
zawodowym w kierowaniu robotami drogowymi na stanowisku kierownika 
budowy lub kierownika robót oraz uprawnienia do wykonywania 
samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub 
odpowiadające im równoważne uprawnienia, wydane na podstawie 
wcześniejszych przepisów. 

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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
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• 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 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 

• 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 

• 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 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie 
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego 
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w 
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zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego 
zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

• próbki, opisy lub fotografie 

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 

1. Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie w przypadku: a) 
opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy, b) nie udostępnienia kompletu 
dokumentacji technicznej, c) przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego, d) zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, 
rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego e) 
wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, które wstrzymają proces budowy. 
2. Dodatkowe dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian w 
zakresie zmiany terminu wykonania: a) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, 
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uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, których nie można było 
przewidzieć na etapie zawierania umowy, b) wystąpienie siły wyższej i innych zdarzeń 
nadzwyczajnych, c) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne 
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, d) zmiany kluczowego 
personelu Wykonawcy oraz zmiana podwykonawców, e) rezygnacja przez Zamawiającego z 
realizacji części przedmiotu umowy. 

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, pok nr 5.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  05.06.2012 godzina 10:00, miejsce: siedzibie zamawiającego, pok nr 6 (sekretariat).. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

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 
od dnia …………… 
 
do dnia ……………. 
 
 
 


