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RMI.341/2/10  

Dęblin, dnia 23.07.2010r. 

 

„Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana – Żwica w Dęblinie – II etap” 
 

 

Numer ogłoszenia: 227178-2010;     data zamieszczenia: 28.07.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

1. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Dęblin, ul. Rynek 12, 08-530 Dęblin, woj. Lubelskie 

tel/fax (081) 88 30 078/ (081) 88 01 911 

E-mail: inwestycje@um.deblin.pl  

Godziny urzędowania: pon. 9.00-17.00, wt.-pt. 7.30-15.30 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.deblin.pl  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa dróg na osiedlu Wiślana 
– Żwica w Dęblinie – II etap”. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia: 
1 Przebudowa ul. Bajana dr. Nr 102 965L, odc.  km 0+054,62  - 0+203,78 

2 Przebudowa ul. Meissnera dr. Nr 102 986L, odc.  km 0+000,0 – 0+290,50 

3 Przebudowa ul. Cz. Tańskiego dr. Nr 103 017L, odc. km. 0+000,0 – 0+271,00 

4 Przebudowa ul. J. Nagórskiego dr. Nr 102 990L, odc. km 0+000,0 – 0+138,75 

5 Przebudowa  ul. Chorzewskiego  dr. Nr 102 968L, Żwirki i Wigury dr. Nr 103 030L, odc. 

km 0+000,0 – 0+360,25 

6 Modernizacja ul. Krzywej dr. Nr 102 981L, odc. km o+ 000,0 – 0+172,00 

7 Budowa ul. H. Sienkiewicza wraz z przebudową kabla SN odc. km 0+000 – 0+172 

8 Oznakowanie ulic 

9 Kanalizacja deszczowa w ul. Bajana (od ST. S 30 do ST. S 62). 

10 Kanalizacja deszczowa w ul. Meissnera 

11 Kanalizacja deszczowa w ul. Cz. Tańskiego 

12 Kanalizacja deszczowa w ul. Nagórskiego 

13 Kanalizacja deszczowa w ul. Chorzewskiego 

14 Kanalizacja deszczowa w ul. Żwirki i Wigury 
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1) Zakres robót obejmuje: Przebudowa ul. Bajana dr. Nr 102 965L, odc.  km 0+054,62  - 

0+203,78 w tym: 

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 1014,96 m
2 

,
 
zjazdy z kostki brukowej gr. 6 

cm o pow. 156,15 m
2
, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 817,45 m

2
. 

2) Przebudowa ul. Meissnera dr. Nr 102 986L, odc.  km 0+000,0 – 0+290,50 w tym: 

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 1403,10 m
2 

,
 
zjazdy z kostki brukowej gr. 6 

cm o pow. 364,00 m
2
, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 980,00 m

2
 

3) Przebudowa ul. Cz. Tańskiego dr. Nr 103 017L, odc. km. 0+000,0 – 0+271,00 w tym: 

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 1342,00 m
2 

,
 
zjazdy z kostki brukowej gr. 6 

cm o pow. 344,00 m
2
, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 857,00 m

2
 

4) Przebudowa ul. J. Nagórskiego dr. Nr 102 990L, odc. km 0+000,0 – 0+138,75 w tym: 

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 839,00 m
2 
,
 
zjazdy z kostki brukowej gr. 6 cm 

o pow. 130,00 m
2
, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 466,00 m

2
 

5) Przebudowa  ul. Chorzewskiego  dr. Nr 102 968L, Żwirki i Wigury dr. Nr 103 030L, odc. km 

0+000,0 – 0+360,25 w tym: 

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 2049,60 m
2 

,
 
zjazdy z kostki brukowej gr. 6 

cm o pow. 197,10 m
2
, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 1542,80 m

2 
 

6) Modernizacja ul. Krzywej dr. Nr 102 981L, odc. km 0+ 000,0 – 0+172,00 w tym: 

nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4 cm o pow. 1126,40 m
2 

, chodniki z kostki 

brukowej gr. 6 cm o pow. 653,60 m
2
 

7) Budowa ul. H. Sienkiewicza wraz z przebudową kabla SN odc. km 0+000 – 0+172 w tym: 
nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna gr. 4 cm z podbudową o pow. 292,00 m

2
, 

nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm o pow. 823,90 m
2
,
 
zjazdy z kostki brukowej gr. 8 cm 

o pow. 191,80 m
2
, chodniki z kostki brukowej gr. 6 cm o pow. 665,60 m

2
, przebudowa linii 

kablowej SN HAKnFłA 3x120 mb 50,00. 

8) Oznakowanie ulic w tym: oznakowanie poziome przejść dla pieszych szt. 13, pionowe znaki 

informacyjne szt. 29.  

9) Kanalizacja deszczowa w ul. Bajana (od ST. S 30 do ST. S 62) w tym: rurociągi Dn 315, L – 

138,0 m, Dn 200, L – 29,0 m, wpusty – szt. 8. 

10) Kanalizacja deszczowa w ul. Meissnera w tym: rurociągi Dn 315, L – 149,5 m, Dn 200, L – 

33 m, Dn 400, L – 93,0,  wpusty – szt. 10. 

11) Kanalizacja deszczowa w ul. Cz. Tańskiego w tym: rurociągi Dn 315, L – 214,0 m, Dn 200, L 

– 28,5 m, wpusty – szt. 10. 

12) Kanalizacja deszczowa w ul. Nagórskiego w tym: rurociągi Dn 315, L – 79,0 m, Dn 200, L – 

27,5 m, wpusty – szt. 8. 

13) Kanalizacja deszczowa w ul. Chorzewskiego w tym: rurociągi Dn 315, L – 44,10 m, Dn 200, 

L – 8,10 m, wpusty – szt. 4. 
14) Kanalizacja deszczowa w ul. Żwirki i Wigury w tym: rurociągi Dn 315, L – 104,9 m, Dn 200 

L – 16,40 m, wpusty – szt. 6. 

15) Obsługę geodezyjną zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, 

16) Zagospodarowanie i zasilenie placu budowy, 

17) Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym w tym wykonanie 

projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy. 

 

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacją techniczną 
wykonania i odbioru robót. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  
45233000 - 9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg. 

45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
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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: 30.11.2010 r. 

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

III.1) WADIUM 

1) Informacja na temat wadium:  
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN, słownie: osiemdziesiąt 
tysięcy złotych. 

W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących 

formach: 

1) pieniądzu, 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – 

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 

dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 

Nr 109 poz. 1158 wraz z pn. zmianami). 

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, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 

ust. 1.  

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W zakresie warunku określonego w pkt. III.3.2) - wykażą, że wykonali w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, w tym okresie co najmniej 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem i ilością 

robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dwa zamówienia w zakresie 

budowy lub przebudowy dróg o powierzchni podbudowy i nawierzchni 3000 m 
2
 każde, 

potwierdzone dokumentami, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 

budowlanej i prawidłowo ukończone 
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III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 

ust. 1.  

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

W zakresie warunku określonego w pkt. III.3.4) - wykażą, że dysponują osobami (osobą) 
zdolnymi (zdolną) do wykonania niniejszego zamówienia, tj. osobą pełniącą funkcję kierownika 

budowy, posiadającą uprawnienia budowlane specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w 

zakresie dróg.  

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełniania Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku 

poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 

ust. 1. 

 

 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o 

przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia. Zamawiający przy ocenie spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę 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, 
należy przedłożyć: 

• 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 
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• 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, 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 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na potencjał 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.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 

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej 
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umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy  

w następujących okolicznościach tj: 

termin może ulec zmianie w przypadku: 

a) niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych które mają wpływ 

na realizację zamówienia publicznego, 

b) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione, 

c) wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez strony, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, 
d) zmian dokumentacji projektowej dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

e) wystąpienia innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy uniemożliwiających ich realizację 
zgodnie z warunkami technicznymi w terminie podanym w ofercie. 

Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonane za zgodą stron, wyłącznie w formie pisemnego 

aneksu do umowy. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.deblin.pl 

 na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia uzyskać można w Urzędzie 

Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08 – 530 Dęblin, pok. Nr 118  

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
12.08.2010 r. godzina 11:00, miejsce: Urząd Miasta Dęblin, ul. Rynek 12, 08 – 530 Dęblin, 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: Zamówienie to jest współfinansowane z Narodowego Programu 
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011 

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 

 


