
Wręczyca Wielka: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na 
terenie gminy Wręczyca Wielka 

Numer ogłoszenia: 51075 - 2009; data zamieszczenia: 17.03.2009 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wręczyca Wielka , ul. Henryka Sienkiewicza 1, 42-130 
Wręczyca Wielka, woj. śląskie, tel. 034 3170245, faks 034 3170215. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net 

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 gminnych na terenie gminy Wręczyca Wielka. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont cząstkowy 
nawierzchni bitumicznych na terenie gminy Wręczyca Wielka. Zakres zamówienia obejmuje 
wbudowanie 150 t mieszanki mineralno asfaltowej, grysowej zamkniętej wg następującej 
kolejności robót: 1.Wycięcie uszkodzonych miejsc nawierzchni z nadaniem regularnych 
kształtów, 2.Oczyszczenie uszkodzonych miejsc z usunięciem rumoszu na pryzmę, 
3.Skropienie naprawianego miejsca, 4.Rozścielenie mieszanki mineralno bitumicznej w 
jednej lub dwóch warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, 5.Zagęszczenie 
poszczególnych warstw ułożonej mieszanki, 6.Skropienie bitumem powierzchni górnej 
warstwy i zasypanie kruszywem.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.09.2009. 



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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Wymagane wadium w wysokości 3000zł 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, 
którzy : 1/.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2/.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pismene 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do wykonania zamówienia, 3/.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4/.nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia. Warunkiem udziału w postępowaniu jest 
załączenie do oferty: a/.aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/.aktualnego zaświadczenia 
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, c/.aktualnego 
zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
d/.potwierdzenia wniesienia wadium Ocena spełniania w/w warunku dokonywana 
będzie na zasadzie spełnia - nie spełnia.. 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu powinni 
dostarczyć następujące oświadczenia i dokumenty: a/.aktualny odpis z właściwego 
rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, b/.aktualne 
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
c/.aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 



rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, d/.potwierdzenie wniesienia wadium, e/.oświadczenie o 
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.. 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.wreczyca-wielka.akcessnet.net. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 42-130 Wręczyca Wielka pok. nr 11. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 07.04.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Wręczyca Wielka ul. Sienkiewicza 1 
42-130 Wręczyca Wielka pok. nr 2. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.. 

 


