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Czernice Borowe: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grójec 

Numer ogłoszenia: 258584 - 2015; data zamieszczenia: 01.10.2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czernice Borowe , ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, woj. 
mazowieckie, tel. 0-23 674-62-15, 674-60-90, faks 0-23 674-62-15. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.czerniceborowe.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości 
Grójec. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Długość całkowita 
przebudowywanej drogi 644,00 m o szerokość nawierzchni asfaltowej 3,00 i 5,00 m.. Przewidziano 
zachowanie istniejących rzędnych nawierzchni gruntowej, a tym samym wykorzystanie ulepszenia 
kruszywem kamiennym jako dolnej warstwy podbudowy. Konstrukcja nawierzchni będzie się składać z 
następujących warstw: - wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszywa łamanego o grubości nie 
mniejszej niż 10 cm, po zagęszczeniu. Przed wykonaniem podbudowy dokonać wyrównania profilu 
poprzecznego i podłużnego istniejącym kruszywem naturalnym na głęb. 0,15 m; - ułożenie nawierzchni z 
mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych warstwa wiążąca asfaltowa o grubości nie 
mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu, - ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych warstwa ścieralna asfaltowa o grubości nie mniejszej niż 4 cm, po zagęszczeniu, - 
ułożenie ścieków korytkowych na długości 145 mb.. 
II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających o których mowa 
w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w wysokości do 50% wartości zamówienia 
podstawowego, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, zgodnego z przedmiotem 
zamówienia podstawowego. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6. 
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: 31.10.2015. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Wadium - niewymagalne 
III.2) ZALICZKI 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 Za spełnienie warunku - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 

czynności Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - 
złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ) 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Za spełnienie warunku - posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie 

wykazu złożonego przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w 
sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył minimum 1 

http://www.bip.czerniceborowe.pl/


robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot 
zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto - to jest przebudował drogę o 
nawierzchni bitumicznej z infrastrukturą drogową (załącznik nr 8 do SIWZ). 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Za spełnienie warunku - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający 

oceni na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę: - złożenie oświadczenia o 
spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym 
do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ) 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Za spełnienie warunku - dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 

Zamawiający uzna: a) dysponowanie przez wykonawcę - Kierownikiem Budowy posiadającym 
uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub inne ważne uprawnienia budowlane 
uprawniające do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie w zakresie 
obejmującym przedmiot zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej 
obowiązujących przepisów. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego 
zamówienia wraz z zakresem wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z zobowiązaniem (zał. nr 6 do SIWZ) - jeśli dotyczy. 
Uprawnienia, o których mowa wyżej winny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu 
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie (Dz. U. z 16 maja 2006 r. Nr 83, poz. 578) lub innych wcześniej obowiązujących 
przepisów. b) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień (zał. nr 5 do SIWZ) c) złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 
do SIWZ) 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Za spełnienie warunku - znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie zamówienia Zamawiający uzna: - przedłożenie opłaconej polisy OC, a w przypadku 
jej braku inny dokument, potwierdzający, że jest ubezpieczony w zakresie prowadzonej 
działalności w wysokości co najmniej 200.000,00 PLN (w przypadku złożenia przez 
Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w tym 
punkcie, to waluty te będą przeliczane przez Zamawiającego na PLN według średniego kursu 
PLN do tych walut ogłoszonego przez NBP w dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu do 
BZP). - złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na druku załączonym do niniejszej specyfikacji (zał. nr 2 do SIWZ). 

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 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; 

 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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

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

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty 
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 



 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia; 

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; 

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

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Odpowiednio wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ). 2. Dokument 
stwierdzający, że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. 
Oświadczenie Wykonawcy, które części zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom - jeśli dotyczy 
(brak złożenia oświadczenia będzie traktowane jako realizacja zadania własnymi siłami). Jeżeli 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. VI: - ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości, nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, - 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a) Jeżeli w kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym 
określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
lub przed notariuszem. 

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 
IV.2.2)  

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:  

IV.3) ZMIANA UMOWY 
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy: 1. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są zmiany 
istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, z wyjątkiem zmian, o których mowa w 
ust. 2. 2. Zmiany w umowie mogą dotyczyć: a) terminu wykonania zamówienia, b) wysokości 
wynagrodzenia Wykonawcy, c) udziału kierownika budowy/robót, d) udziału inspektora nadzoru 
inwestorskiego. e) zmianę nr rachunku bankowego Wykonawcy/Podwykonawcy . f) zmiana 



Podwykonawcy po zawarciu niniejszej Umowy . 3. Zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić 
w przypadku: a) przerwy realizacji zamówienia na skutek działań podmiotów trzecich, np. przedłużanie 
terminów wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych badań, ekspertyz, 
uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, b) konieczności wykonania prac dodatkowych, 
które będą niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, a których nie można było 
przewidzieć na etapie składania oferty, c) czasowego wstrzymania prac przez Zamawiającego. 4. Zmiana 
wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić w przypadku: a) urzędowej zmiany stawki podatku 
VAT, b) wprowadzenia robót zamiennych +/- 2 % wartości zamówienia. 5. Zmiana kierownika 
budowy/robót może nastąpić w przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Wykonawcy, b) utraty 
uprawnień przez wskazaną przez Wykonawcę osobę, c) wykreślenia osoby z listy członków branżowej 
izby samorządu zawodowego. 6. Zmiana inspektorów nadzoru inwestorskiego może nastąpić w 
przypadku: a) zdarzeń losowych niezależnych od Zamawiającego, b) utraty uprawnień przez wskazane 
przez Zamawiającego osoby, c) wykreślenia osób z listy członków branżowej izby samorządu 
zawodowego. 7. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 5 Wykonawca winien przedstawić 
Zamawiającemu nową osobę o nie gorszych kwalifikacjach i uprawnieniach w stosunku do osoby, która 
została wskazane w ofercie Wykonawcy. 8. Zmiana nr rachunku bankowego może nastąpić w przypadku: 
a) zmiany banku prowadzącego rachunek, 9. Warunki dokonywania zmian, o których mowa w ust. 1 - 8: 
a) uzasadnienie konieczności i wpływu zmian na realizację zamówienia, z wykazaniem, że nie była ona 
znana i możliwa do przewidzenia w chwili zawierania umowy, b) w formie pisemnego aneksu podpisanego 
i zaakceptowanego przez obie strony do umowy pod rygorem nieważności takiej zmiany. 10. Zmiany 
zapisów umowy, które nie odnoszą się do treści oferty nie wymagają pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności. Za zmiany takie uważa się np.: a) zmiany adresowe. 11. Strony zobowiązane są do 
powiadomienia na piśmie o zmianach, o których mowa w pkt 10. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.bip.czerniceborowe.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w 
Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe, pokój nr 6.. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
16.10.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czernicach Borowych, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice 
Borowe, pokój nr 12 (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 

 
 

WÓJT 

/-/ mgr inż. Wojciech Brzeziński 


