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BIULETYN
INFORMACJI PUBLICZNEJ
URZĘDU GMINY NĘDZA

Gmina Nędza
1.

ZAMAWIAJĄCY :
GMINA NĘDZA
adres:
ul. Jana III Sobieskiego 5
47 – 440 Nędza

2. TRYB ZAMÓWIENIA :
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z póź. zm.),
dalej zwaną „uPzp” lub „ustawą Pzp” oraz przepisami wykonawczymi do niej.
Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia jest mniejsza od kwot określonych w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

3. MIEJSCE OGŁOSZENIA :
Biuletyn zamówień Publicznych Nr 311415 – 2016 z dnia 21.09.2016r.
tablica ogłoszeń o przetargach w UG Nędza od dnia 21.09.2016r.
BIP : www.bip.nedza.pl od dnia 21.09.2016r.

4. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA :
a) dostępna na stronie

internetowej pod adresem :

b) w siedzibie Zamawiającego

www.bip.nedza.pl

- pokój nr 21

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA :

BUDOWA

CHODNIKA W CIĄGU

DW 919

W

NĘDZY

Szczegółowy zakres robót został określony w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz przedmiarze robót stanowiącym
załącznik do SIWZ.

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Cel i zakres opracowania.
Celem przedsięwzięcia jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi wojewódzkiej
DW 919 ul. Gliwicka w Nędzy na odcinku od km 12+540,50 do km 13+056,50 po stronie lewej
i od km 12+978,70 do km 12+986,30 po stronie prawej.
W zakres niniejszego opracowania wchodzą prace związane z budową chodnika oraz prace związane z
budową odwodnienia odcinka drogi wojewódzkiej i odprowadzeniem zebranych wód deszczowych
i roztopowych do rowu otwartego (doprowadzalnika do stawów rybnych, dz. nr 619, obręb: 0005,
Nędza).
Projektowany chodnik zlokalizowany zostanie w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 919
relacji Racibórz – Rudy – Sośnicowice, w miejscowości Nędza, na odcinku od km 12+540,50
do km 13+056,50 po stronie lewej i od km 12+978,70 do km 12+986,30 po stronie prawej
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(przy istniejącym oznakowanym przejściu dla pieszych).
Całość zadania obejmującego wykonanie:
• chodnika dla ruchu pieszego i zjazdów indywidualnych do posesji;
• odwodnienia pasa drogowego DW 919 w lewym poboczu, w miejscu zanikającego
bezodpływowego rowu przydrożnego;
• kanału technologicznego, zapewniającego możliwość wspólnego prowadzenia kabli
telekomunikacyjnych oraz linii energetycznych.
2. Opis stanu istniejącego.
W chwili obecnej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 919 w Nędzy, na odcinku planowanej inwestycji,
występuje pobocze gruntowe oraz rów przydrożny. Rów przejmuje wody deszczowe i roztopowe
z powierzchni jezdni a następnie odprowadza je do pobliskich rowów oraz pośrednio,
do doprowadzalnika do stawów rybnych na dz. nr 619.
W okolicy występuje niska zabudowa jednorodzinna z punktami usługowymi.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla gminy Nędza przewiduje rozbudowę zabudowy
mieszkaniowej na tym terenie, jednak obszary te nie ciążą na projektowanym rozwiązaniu.
Jezdnia drogi wojewódzkiej posiada nawierzchnię bitumiczną o zmiennej szerokości od 5,8 do 6,8 m.
Na przedmiotowym odcinku, po stronie projektowanego chodnika, nie zlokalizowano zjazdów
publicznych. Znajdują się tam trzy skrzyżowania z drogami gminnymi:
• km 12+600 – oś wlotu ul. Bocznej po stronie lewej;
• km 12+935 – oś wlotu ul. Bocznej po stronie lewej;
• km 13+032 – oś wlotu ul. Źródlanej po stronie lewej;
oraz 7 zjazdów do posesji.
Wzdłuż jezdni brak jest chodnika, przeznaczonego dla ruchu pieszego. Na rozpatrywanym odcinku drogi
wojewódzkiej występuje duże natężenie ruchu samochodowego, lokalnego i tranzytowego, oraz ruchu
pieszego, związanego z dojściem do posesji.
Brak chodnika stwarza zagrożenie wystąpienia wypadku. Budowa chodnika w miejscu gruntowego
pobocza i przydrożnego rowu deszczowego jest jak najbardziej uzasadniona.
Wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 919, w miejscowości Nędza, lokalnie występuje szata roślinna.
Uzbrojenie terenu stanowią napowietrzne i podziemne linie teletechniczne, energetyczne i sieć
wodociągowa.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu.
Na terenie objętym zakresem zadania, zaprojektowano:
A. Chodnik, zlokalizowany po stronie lewej od km 12+540,50 do km 13+056,50 (po stronie istniejącej
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) i po stronie prawej od km 12+978,70 do km 12+986,30
(w rejonie istniejącego wyznaczonego i oznakowanego znakami pionowymi i poziomymi przejścia dla
pieszych, umożliwiającego bezpieczne dojście do istniejącego przystanku autobusowego z zatoką).
Szerokość projektowanego chodnika wynosi 2,00 m. Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej grubości 8 cm.
Konstrukcja chodnika: tj. podłoże doprowadzić do nośności min. 45 MPa, kruszywo łamane gr. 15 cm
(ciąg chodnika) oraz 20 cm (zjazdy) - moduł odkształcenia wtórnego min. 80 MPa, kostka betonowa gr. 8
cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 koloru szarego w ciągu chodnika oraz grafitowego na
zjazdach.
Chodnik ograniczony krawężnikiem betonowym 20x30 cm (na zjazdach najazdowy 20x22 cm) na ławie
betonowej z oporem oraz obrzeżem betonowym 8x30 cm na ławie betonowej z oporem.
Istniejące dojścia do posesji zostaną odtworzone. Łączna długość obu projektowanych odcinków
chodnika wynosi 523,60 m.
Celem właściwego połączenia jezdni z konstrukcją krawężnika, zaprojektowano
poszerzenie drogi, tak aby szerokość całkowita pasa ruchu przy chodniku na odcinkach prostych wynosiła
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minimum 3,25 m.
B. Odwodnienie powierzchni jezdni i chodnika na odcinku od km 12+540,50 do km
13+056,50. Wody opadowe z powierzchni jezdni i chodnika zbierane będą w ścieku
przykrawężnikowym, skąd wpustami ulicznymi krawężnikowo-jezdniowymi odprowadzone zostaną do
kolektora wód deszczowych. Zaprojektowano kanał z rur PCV w zakresie średnic 300-400 mm. Na sieci
zabudowane zostaną studzienki kanalizacyjne.
Przed miejscem zrzutu wód deszczowych do rowu (doprowadzalnika do stawów rybnych - dz. nr 619)
zabudowany zostanie otwarty kanał ściekowy o długości L=25 m.
Ścieki zbierane z powierzchni jezdni i chodnika podczyszczone zostaną w separatorze koalescencyjnym
lamelowym.
C. Kanalizację kablową, jednostronny kanał technologiczny, posadowiony na długości projektowanego
chodnika dla ruchu pieszego. Na trasie kanału zabudowane zostaną studnie kablowe.
Przedmiotowa inwestycja, jako obiekt liniowy, nie wprowadza istotnych zmian w istniejące
zagospodarowanie terenu. Przyczynia się natomiast do rozbudowy gminnej infrastruktury a przez
to do podniesienia bezpieczeństwa i standardów życia mieszkańców oraz poprawy stanu sanitarnego
osiedla. Projektowany obiekt jest nieskomplikowany w konstrukcji i prosty w utrzymaniu.
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie wymaga wyburzeń ani wycinki drzew.
W ramach zadania, wykonane zostaną jedynie drobne prace pielęgnacyjne, polegające na usunięciu
posuszu i ograniczeniu zasięgu koron drzew i krzewów. Dla niniejszego przedmiotu zamówienia
opracowano opinię dendrologiczną.
Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010.243.1623)
projektowane obiekty zaliczone zostały do obiektu budowlanego wg kategorii:
• chodnik - obiekt kategorii XXV, o współczynniku kategorii k=1,0 oraz współczynniku wielkości
w=1,0;
• odwodnienie - obiekt kategorii XXVI, o współczynniku kategorii k=8 oraz współczynniku
wielkości w= 1,0.
4. Wpływ eksploatacji górniczej
Teren przedmiotowej inwestycji położony jest poza wpływami dokonanej, istniejącej oraz planowanej
eksploatacji górniczej.
5. Warunki gruntowo-wodne
Morfologia
Pod względem morfologicznym, gmina Nędza leży w obrębie dwóch struktur: Kotliny Raciborskiej
i Płaskowyżu Rybnickiego. Na kształt obecnej rzeźby i podłoża geologicznego wpływ miały
zlodowacenia południowopolskie i środkowopolskie.
Budowa geologiczna
Luźne skały osadowe stanowią wierzchnią warstwę niemal całego obszaru gminy. We wschodniej części
gminy występują piaski trzeciorzędowe (mioceńskie i plioceńskie).
Najstarszymi utworami występującymi powierzchniowo są piaskowce i łupki karbońskie.
Wzdłuż trasy rzeki Odry płytko zalegają żwiry i piaski rzeczne o dużej miąższości.
Warunki wodne
Zwierciadło wód gruntowych występuje jedynie w pobliżu rowu otwartego, do którego zrzucane będą
wody opadowe zbierane z powierzchni jezdni i projektowanego chodnika.
Zwierciadło ma charakter swobodny i stabilizuje się na głębokości 1,6 m p.p.t.
Warstwy geotechniczne
W gruntach podłoża wyróżniono następujące warstwy geotechniczne:
• warstwa I - nasypy, gleby,
• warstwa II - pyły piaszczyste,
• warstwa III - gliny zwięzłe,
• warstwa IV - piaski drobne miejscami z domieszką pyłu
• warstwa V - piaski średnie.
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Wnioski
1. Istniejące warunki gruntowe uznano za proste i korzystne dla projektowanej inwestycji.
2. Warunki wodne w rejonie inwestycji uważa się za proste.
3. Normatywna głębokość przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.
4. Projektowana inwestycja zaliczona została do I kategorii geotechnicznej.
6. Organizacja ruchu
Oznakowanie docelowe i tymczasowe na czas prowadzenia robót należy wykonać zgodnie
z dołączonymi projektami.
7. Informacja o przewidywanych zagrożeniach inwestycji dla środowiska
Przedmiotowa inwestycja nie tylko nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko, lecz
wręcz przeciwnie, przyczyni się do jego poprawy. Do tej pory, zabrudzone wody deszczowe spływające
z powierzchni jezdni DW 919 w Nędzy, odprowadzane były na
pobocze, bezpośrednio do gruntu, a następnie do pobliskich rowów i potoków. Po zabudowaniu
odwodnienia, wody opadowe, przed zrzuceniem ich do rowu otwartego,
zostaną podczyszczone w separatorze wód deszczowych.
Warunki ogólne dla zadania:
1. Termin zakończenia robót do dnia 30 listopada 2016 r.
2. Wszystkie roboty i materiały mają być wykonane zgodnie z ST oraz aktualnymi Wytycznymi
Technicznymi dostępnymi na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl
3. Okres gwarancji dla wszystkich robót wynosi minimalnie 60 miesięcy.
4. Wykonawca na każdorazowe życzenie Inwestora ma zapewnić możliwość inspekcji wszelkich
zakładów bądź instalacji wytwarzających materiały na potrzeby zadania, w szczególności dotyczy to
wytwórni mas bitumicznych, wytwórni betonu i zakładów prefabrykacji.
5. Inwestor wymaga ciągłego nadzoru na miejscu wykonywania robót przez uprawnionego kierownika
budowy – osobę wpisaną w ofercie, posiadającą stosowne uprawnienia budowlane. Przez ciągły
nadzór należy rozumieć pobyt Kierownika Budowy w trakcie wykonywania robót na budowie.
6. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z
tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie
odpadów.

6. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA OFERTY WARIANTOWEJ
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej
7. INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty częściowej
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA :

30.11.2016 r
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9. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ
OPIS
SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp - warunki udziału w postępowaniu - (tzw.
podmiotowe pozytywne):
a) Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp – wg załącznika nr 2
do SIWZ
b) Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia
Opis sposobu spełniania warunku:
Wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie,
wykonał należycie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz prawidłowo ukończył co najmniej
2 roboty budowlane [zamówienie] związaną z przedmiotem zamówienia

o wartości co

najmniej 1.000.000,00 zł brutto każda
Uwaga: Jako zamówienia potwierdzające spełnienie warunków wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający rozumie robotę budowlaną zrealizowaną (czyli zakończoną i odebraną protokołem
końcowym) polegającą na budowie chodnika wraz z odwodnieniem.
Wykaz ten musi zawierać dane określone w załączniku nr 3.
c) Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym
W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku.
ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (Warunek udziału w
postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia wg formuły spełnia / nie spełnia.
Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił.
d) Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
W tym zakresie Zamawiający nie przewiduje szczegółowego opisu spełnienia tego warunku.
Warunek udziału w postępowaniu będzie oceniany na podstawie oświadczenia stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia.
Z treści załączonego oświadczenia musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił.
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e) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej

i finansowej umożliwiającej wykonanie

przedmiotu zamówienia
w szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:
•

przedstawi opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 . złotych.
Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów
przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
warunki udziału w postępowaniu [tzw. podmiotowe negatywne] dotyczące braku podstaw do
wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których
mowa

w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia będzie oceniany na
podstawie oświadczenia art. 24 ust. 1 ustawy Pzp stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz
dokumentów, o których mowa w rozdziale 10 SIWZ punkt 2-4. w systemie 0-1 (zero
jedynkowym) wg formuły spełnia / nie spełnia. Z treści załączonego oświadczenia
i dokumentu musi wynikać jednoznacznie, iż warunek wykonawca spełnił.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków opisanych w punktach 1 i 2 poprzez
złożenie

stosownych

oświadczeń

oraz

przedłożenie

dokumentów,

o

których

mowa

w Rozdziale 10 niniejszej SIWZ w systemie 0-1 (zero jedynkowym) wg formuły spełnia / nie
spełnia.

Nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje

wykluczenie wykonawcy z postępowania.
Oferta Wykonawcy wykluczonego
A. Ocena

warunków

udziału

w

zostanie
postępowaniu

uznana

za odrzuconą.

nastąpi

na

podstawie

oświadczeń

i dokumentów przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 231), na zasadzie spełnia/nie spełnia.
B.

Uzupełnienie wymaganych dokumentów jest możliwe po upływie terminu składania ofert, jednakże tylko
zgodnie z art.26 pkt 3 i 4 Pzp

10.WADIUM:

37.000,00

( słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych).
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11.KRYTERIA OCENY OFERT :
Kryterium

Cena

(C)

Okres gwarancji na przedmiot
zamówienia ( G )

Znaczenie procentowe
kryterium

Maksymalna liczba punktów jakie
może otrzymać oferta
za kryterium

60%

90 pkt.

40 %

10 pkt

CENA
W kryterium ceny, oferty oceniane będą w skali 1-60 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma max
ilość punktów, pozostałe oferty oceniane będą wg wzoru:

(C) =

Cena najniższej wśród badanych ofert brutto
--------------------------------------------------------------------------- x 100 x 60%
Cena oferty badanej brutto

GWARANCJA
Powyższe kryterium będzie wyliczone zgodnie z poniższym wzorem:
(G ) =

Gwarancja oferty ocenianej
-------------------------------------------------------- x 100 x 40%
Gwarancja maksymalna

Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia należy podawać w pełnych miesiącach.
Wykonawca nie może zaoferować okresu gwarancji krótszego niż 60 miesiące od daty odbioru robót.
Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, oferta zostanie
odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której treść nie odpowiada treści
SIWZ.

 brak oświadczenia lub krótszy okres gwarancji tj. mniej niż 60 miesięcy, oferta zostanie odrzucona
jako niezgodna z treścią SIWZ.
 w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji w wymiarze niepełnych miesięcy,
Zamawiający zaokrągli wskazane okresy w dół do pełnych miesięcy.
• Ocena końcowa wyliczona będzie po zsumowaniu punktów uzyskanych za ocenę w kryterium
„cena”(C) oraz „okres gwarancji” (G).
• Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie
z matematycznymi zasadami zaokrąglania.
Za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu, spełnia wszystkie postanowienia SIWZ
oraz uzyska największą łączną liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.

SUMA PKT = C ( Cena ) + G ( Gwarancja )
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12.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
10.1 Oferty należy przesłać / składać do dnia
pokój

nr

17

06. 10. 2016r. do godz. 9 00,

SEKRETARIAT

10.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu
w siedzibie zamawiającego

sala narad

06. 10. 2016r. o godz. 9 30,
nr 14

13. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ
1) Okres związania ofertą wynosi 30 dni.
2) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest
1 (pierwszym) dniem terminu związania z ofertą.
3) Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą,
z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania oferty
zwrócić

się

do

wykonawcy

o

wyrażenie

zgody

na

przedłużenie

tego

terminu

o oznaczony nie dłużej jednak niż 60 dni.
4) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania
ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

14. INNE WYMAGANIA:
12.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej;
12.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej;
12.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą ( postanowienia zawarte
w wzorze umowy w SIWZ)

15. TERMIN OGŁOSZENIA PRZETARGU : 21. 09. 2016r. - 06. 10. 2016r.

ZATWIERDZAM :
Wójt Gminy Nędza
Nędza dnia: 21.09.2016r.

z up. Edyta Szajt
Gł. Specjalista w UG Nędza
...............................................................................................................................

( Kierownik Jednostki )
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