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                                                                                                    GGmmiinnaa  NNęęddzzaa  
 

 

 
 

1. ZAMAWIAJ ĄCY    :                 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  552196 – N - 2017  z dnia  17.07.2017r. 
� tablica  ogłoszeń o  przetargach  w  UG Nędza   od dnia 17.07.2017r. 
� BIP :  www.bip.nedza.pl     od  dnia   17.07.2017r. 

 
4. SPECYFIKACJA    ISTOTNYCH    WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA  : 
 

a) dostępna   na   stronie    internetowej   pod adresem :    www.bip.nedza.pl 
 

b) w siedzibie  Zamawiającego    -  pokój nr 21 
       

5. PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  :     
 

Modernizacja ul. Wyrobiskowej w Babicach 
  

  

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: 
 

 

Celem zadania jest wykonanie modernizacji odcinka drogi gminnej – ul. Wyrobiskowej w miejscowości 

Babice, na odcinku od km 0+25,00 do km 0+111,63 oraz sięgaczem na km 0+111,63 do km 0+269,50, w 

granicach pasa drogowego - działek nr 187/3, 191/5, 191/6, 188. 

Na odcinku km 0+0,00 do km 0+43,00 droga (ul. Wyrobiskowa) posiada nawierzchnię asfaltobetonową 

gr. 8cm,  z  jezdnią wykończoną obustronnie krawężnikami. Jezdnia posiada szerokość 6,5m.  Stwierdza 

się, iż jezdnia na całym  odcinku posiada podbudowę kamienną o grubości 40cm. Od miejsca objętego 

opracowaniem (km 0+25,00) do  końca nawierzchni asfaltobetonowej (km 0+43,00) należy rozebrać 
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istniejącą nawierzchnię z asfaltobetonu, wykonać rozbiórkę podbudowy gr. ok. 17cm. Rozebrać 

należy również krawężniki na wskazanym odcinku, w tym krawężnik najazdowy na połowie zjazdu 

(10m) do betoniarni.  

W miejscu rozpoczęcia rozbiórki nawierzchnię należy naciąć piłą i przygotować do połączenia                              

z projektowaną nawierzchnią po modernizacji.  Miejsce rozpoczęcia rozbiórki (km 0+25,00), pozwala 

prowadzić roboty drogowe z utrzymaniem dojazdu do betoniarni, który obsługiwany będzie połową 

zjazdu.  

Na odcinku km 0+25,00 do km 0+43,00, należy zmodernizować nawierzchnię utrzymując istniejące 

poziomy jezdni i krawężnika, w tym celu przewidziano wykonanie rozbiórek nawierzchni i podbudowy 

na łączną grubość 25cm.  Warstwę zdjętej nawierzchni wywieźć na wysypisko śmieci i dokonać 

utylizacji. Po wykonaniu koryta, należy wyrównać istniejące podłoże i ustabilizować istniejącą 

podbudowę, stosując dodatkową warstwę gr. 15cm z tłucznia o frakcji 0-31,5mm. Podbudowę zagęścić 

do modułu odkształcenia wtórnego E2>120Mpa, E2/E1<2,2. Utrzymać istniejącą szerokość jezdni 6,5m, 

jak również utrzymać istniejące rzędne niwelety, z uwagi na powiązanie z istniejącymi zjazdami. Na całej 

długości jezdni stosować spadek daszkowy o nachyleniu 0,5%. Odtworzyć istniejące krawężniki po 

obydwu stronach jezdni. Stosować krawężniki drogowe 15x30cm na ławie betonowej 30x30cm.                                

Po zawałowaniu podbudowy dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. Na podbudowie  ułożyć 

warstwę wiążącą gr 5cm z asfaltobetonu klasy AC16W. Na warstwie wiążącej z wyprofilowanym 

spadkiem dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. W celu  wzmocnienia nawierzchni 

bitumicznych i rozproszenia naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni 

na warstwie wiążącej zabudować geosiatkę o wytrzymałości 80kN/m. Następnie wykonać warstwę 

ścieralną z asfaltobetonu klasy AC11S grubości 5cm. Spadki podłużne zgodne z istniejącą niweletą 

podłużną jezdni. We wszystkich zjazdach zabudować krawężnik najazdowy. W miejscach połączeń 

istniejącej nawierzchni z projektowaną stosować taśmy uszczelniające kauczukowo-asfaltowe 

samoprzylepne w postaci wstęgi uformowanej z asfaltu modyfikowanego polimerami, o przekroju 

prostokątnym o szerokości od 30 do 40 mm, grubości od 5mm, długości od 1 do 10 m, zwinięte na rdzeń 

tekturowy z papierem dwustronnie silikonowanym.  

Na odcinku km 0+43,00 do km 0+111,63 (oraz na dodatkowym przedłużeniu 14,75m) droga                                     

- ul. Wyrobiskowa posiada nawierzchnię tłuczniową bez krawężników. Stwierdza się, iż jezdnia na całym 

odcinku i szerokości 6,5m posiada podbudowę kamienną o grubości 40cm.  

Na odcinku tym przewidziano rozbiórkę podbudowy na grubość 15cm. Warstwę zdjętej nawierzchni 

wywieźć na wysypisko śmieci i dokonać utylizacji. Po wykonaniu koryta, należy wyrównać istniejące 

podłoże i ustabilizować istniejącą podbudowę, stosując dodatkową warstwę gr. 15cm z tłucznia o frakcji 

0-31,5mm. Podbudowę zagęścić do modułu odkształcenia wtórnego E2>120Mpa, E2/E1<2,2. Utrzymać 

istniejącą szerokość jezdni 6,5m. Poziom niwelety podwyższyć o grubości nawierzchni =10cm. Na całej 
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długości jezdni stosować spadek daszkowy o nachyleniu 0,5%. Zabudować należy krawężniki po 

obydwu stronach jezdni. Stosować krawężniki drogowe 15x30cm na ławie betonowej 30x30cm. Po 

zawałowaniu podbudowy dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. Na podbudowie  ułożyć 

warstwę wiążącą gr 5cm z asfaltobetonu klasy AC16W. Na warstwie wiążącej z wyprofilowanym 

spadkiem dokonać skropienia emulsją polimerowo-asfaltową. W celu  wzmocnienia nawierzchni 

bitumicznych i rozproszenia naprężeń występujących pomiędzy warstwami konstrukcyjnym nawierzchni 

na warstwie wiążącej zabudować geosiatkę o wytrzymałości 80kN/m. Następnie wykonać warstwę 

ścieralną z asfaltobetonu klasy AC11S grubości 5cm. Spadki podłużne zgodne z istniejącą niweletą 

podłużną jezdni. Na zakończeniu odcinka prostego zabudować krawężnik najazdowy.  

Na odcinku km 0+111,63 do km 0+269,50 droga - ul. Wyrobiskowa posiada nawierzchnię tłuczniową bez 

krawężników. Stwierdza się, iż jezdnia na całym odcinku i szerokości 5,5m posiada podbudowę 

kamienną o grubości 40cm. Na odcinku tym przewidziano rozbiórkę podbudowy na grubość 10cm. 

Warstwę zdjętej nawierzchni wywieźć na wysypisko śmieci i dokonać utylizacji. Po wykonaniu koryta, 

należy wyrównać istniejące podłoże i ustabilizować istniejącą podbudowę, stosując dodatkową warstwę 

gr. 15cm z tłucznia o frakcji 0-31,5mm. Podbudowę zagęścić do modułu odkształcenia wtórnego 

E2>120Mpa, E2/E1<2,2.  

Utrzymać istniejącą szerokość jezdni 5m. Poziom niwelety podwyższyć o grubości nawierzchni (10cm)                

i podbudowy (5cm), na łączną wysokość=15cm. Na całej długości jezdni stosować spadek daszkowy                     

o nachyleniu 0,5%. Zabudować należy krawężniki po obydwu stronach jezdni. Stosować krawężniki 

drogowe 15x30cm na ławie betonowej 30x30cm. Po zawałowaniu podbudowy dokonać skropienia 

emulsją polimerowo-asfaltową. Na podbudowie  ułożyć warstwę wiążącą gr 5cm z asfaltobetonu klasy 

AC16W. Na warstwie wiążącej z wyprofilowanym spadkiem dokonać skropienia emulsją polimerowo-

asfaltową.  

W celu  wzmocnienia nawierzchni bitumicznych i rozproszenia naprężeń występujących pomiędzy 

warstwami konstrukcyjnym nawierzchni na warstwie wiążącej zabudować geosiatkę o wytrzymałości 

80kN/m. Następnie wykonać warstwę ścieralną z asfaltobetonu klasy AC11S grubości 5cm. W miejscu 

zjazdu na posesję nr 191/8 oraz na zakończeniu odcinka prostego zabudować krawężnik najazdowy.                  

W obrębie studni D7, istniejącej kanalizacji deszczowej zabudować dwie studzienki ściekowe z wpustem 

i osadnikiem. Wpusty podłączyć do studni nr D7. W związku ze zmianą poziomu niwelety jezdni 

dokonać regulacji korpusu studni D7 i D8. Na całej długości jezdni stosować spadek daszkowy                          

w kierunku wpustów odwadniających. Spadki podłużne zgodne z istniejącą niweletą podłużną jezdni.  

Zalecenia wykonawcze 

- Utrzymać przebieg drogi oraz niweletę.  

- Dokonać badań nośności podłoża. W przypadku stwierdzenia iż badanie nie pozwoliły uzyskać 

parametrów modułu odkształcenia E2/E1 ≤2,2 oraz E2>100Mpa, dokonać wzmocnienia    i 
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wymiany podbudowy. 

- Odwodnienie odbywać się będzie poprzecznie na pobocze oraz do nieutwardzonego fragmentu 

działki oraz do projektowanych wpustów kanalizacji deszczowej. 

 

Organizacja ruchu docelowa i tymczasowa. 

Utrzymana zostanie docelowo istniejąca organizacja ruchu. 

Na czas prowadzenia robót wprowadzić ruch jednostronny, stosując oznakowanie: zapory kierunkowe U-

3c, 2400mm oraz na odcinku prowadzenia prac oznakowanie punkowe U-21a, U-21b. Na zakończeniu 

stosować zaporę w postaci znaku U-20b ze znakiem kierunkowym U-3d dla ruchu przeciwnego.                           

Na wjeździe w drogę stosować znaki ostrzegawcze A-14 (roboty drogowe) i A12c (jednostronne 

zwężenie jezdni). Roboty prowadzone będą wyłącznie w dzień. 

 
 
6. INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   ZŁOŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej 
                            

7. INFORMACJE O MO ŻLIWO ŚCI   SKŁADANIA OFERT CZ ĘŚCIOWYCH  
 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, 

8. TERMIN   WYKONANIA   ZAMÓWIENIA  :    
        

 

• 25  dni  kalendarzowych  od  dnia przekazania placu  budowy 
 
 

9. OPIS    WARUNKÓW    UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU   ORAZ   OPIS           
    SPOSOBU  DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH   WA RUNKÓW  
 
 

a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                              
z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku;  

2)  sytuacji ekonomicznej lub finansowej  - zamawiający nie stawia warunku;  

      3)  zdolności technicznej lub zawodowej:  

a) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej                           
1 (jednej ) roboty budowlanej o charakterze odpowiadającym przedmiotowi zamówienia   o wartości      
nie niższej niż  300.000 zł wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.                           
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, 
Zamawiający przeliczy tą wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający 
uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie 
oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, 
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania, 
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b) warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który będzie dysponował co najmniej                        

po jednej osobie uprawnionej zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U.                           
z 2016 r. poz. 290) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. kierownika:  

- budowy o specjalności odpowiedniej do przedmiotu zamówienia, 
posiadające minimum 5-letnie doświadczenie przy pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych                        
w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub robót dla danej specjalności, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

 

b. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania                   
w okolicznościach określonych w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.  

 

10. WADIUM:  
 

 

1. Wymagane wadium określono w stosunku do wartości zamówienia i wynosi  
 

• 7.000,00  zł (słownie: siedem tysięcy złotych )    
 
 

11. KRYTERIA  OCENY  OFERT : 
 

 
Kryterium 

 
Znaczenie  procentowe 

kryterium 

 

Maksymalna liczba punktów jakie 
może otrzymać oferta  

za  kryterium 
 

 

Cena    ( C ) 
 

60% 
 

60 pkt. 
 

Okres gwarancji na przedmiot 

zamówienia ( G ) 
40 % 40  pkt 

 

C E N A 
 

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: 

 
                                   Cena najniższa wśród badanych ofert brutto  
 ( C )  =    ---------------------------------------------------------------------------  x  100 x 60% 
                                               Cena   oferty  badanej brutto  

 
 
GWARANCJA 
 
Powyższe kryterium będzie wyliczone zgodnie z poniższym wzorem: 

 
                           Gwarancja oferty ocenianej  
 (G )  =    ---------------------------------------------------------------------------  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  36 miesięcy od daty odbioru robót.  

Jeżeli Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 36 miesięcy, oferta zostanie odrzucona na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, jako oferta, której tre ść nie odpowiada treści SIWZ. 



 

Strona 7 z 8 
 

 
 brak oświadczenia lub krótszy okres gwarancji tj. mniej niż 36 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 ) 

W sytuacji, gdy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie przedłoży na wezwanie 

Zamawiającego stosownych dokumentów, na skutek czego zostanie on wykluczony z postępowania lub jego oferta 

zostanie odrzucona, Zamawiający dokona ponownej oceny ofert wraz z przeliczeniem punktacji w ramach 

kryteriów oceny ofert i wezwie kolejnego Wykonawcę, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do 

złożenia stosownych dokumentów. 
 
 

12. MIEJSCE   ORAZ   TERMIN   SKŁADANIA  I  OTWARCIA  O FERT  
 
 
 

12.1 Oferty   należy  przesłać / składać  do   dnia       0022..  0088..  22001177rr ..      ddoo      ggooddzz..    99  0000,,                                            
 
       pokój    nr    17     SEKRETARIAT  

 
 

12.2. Otwarcie  złożonych   ofert  nastąpi   w  dniu  0022..  0088..  22001177rr ..      oo    ggooddzz..    99  3300,,                                         
 
         w   siedzibie   zamawiającego       sala narad     nr   13 
 

 
13. TERMIN  ZWI ĄZANIA Z OFERT Ą 

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. 
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14. INNE WYMAGANIA: 
 

       14.1. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej; 

       14.2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji  elektronicznej; 

       14.3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy z Wykonawcą  

               

15. TERMIN   OGŁOSZENIA  PRZETARGU :  1177..  0077..  22001177rr ..    --    0022..  0088..  22001177rr .. 
 
 

 
 

Z A T W I  E R D Z A M   :  
 

Wójt  Gminy  Nędza 
Nędza dnia:  17.07.2017r. 
 

Anna  Iskała 
............................................................................................................................... 

(   Kierownik   Jednostki ) 
 


