
Włodawa: Przebudowa drogi powiatowej 1708L Hola - Lipówka od 
km 1+435 do km 1+670 

Numer ogłoszenia: 180252 - 2011; data zamieszczenia: 01.07.2011 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 Włodawa, woj. 
lubelskie, tel. 082 5723018, faks 082 5725513. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.elbi.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 drogi powiatowej 1708L Hola 
- Lipówka od km 1+435 do km 1+670. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia 
jest przebudowa drogi powiatowej 1708L Hola - Lipówka na odcinku 235 mb. Szczegółowy zakres 
robót i warunki realizacji określają: Kosztorys ofertowy, Projekt budowlano - wykonawczy oraz 
Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.30.00-9, 45.11.20.00-5, 
45.11.10.00-8. 
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: Zakończenie: 30.09.2011. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1. Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść 
wadium w wysokości 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych) do dnia 15.07.2011r. do godz. 10:30. 
2. Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w formie pieniężnej, należy je wpłacić 
przelewem z dopiskiem Przebudowa drogi powiatowej 1708L Hola - Lipówka od km 1+435 do km 
1+670 na następujące konto: Bank Spółdzielczy w Parczewie 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040. 4. 

http://www.zdpwlodawa.elbi.pl


Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi 
obejmować cały okres związania ofertą. 5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom 
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem 
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a, art.46 
Ustawy. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca 
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający, dokona niezwłocznie zwrotu wadium, 
na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert. 8. 
Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, 
jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Wykonawca którego 
oferta została wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) 
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 
b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie 
zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 10. 
Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt.1 zostanie wykluczony z 
postępowania. 11. Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie, jeżeli 
wpłynie na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
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 
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest w sposób szczególny 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca powinien 

wykazać, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres 
działalności jest krótszy - w tym okresie minimum trzech robót odpowiadających swoim 
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich 
rodzaju, oraz daty i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentów potwierdzających, że 
roboty zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału 
w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
według formuły spełnia-nie spełnia określony warunek. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem 

technicznym Wykonawca winien wykazać dysponowanie następującymi zasobami: 1. 
Koparka - 1 szt. 2. Frezarka do bitumu - 1 szt. 3. Skrapiarka - 1 szt. 4. Samochody 
samowyładowawcze - 3 szt. 5. Rozkładarka mas bitumicznych - 1 szt. 6. Walec stalowy - 2 



szt. 7. Walec wibracyjny - 1 szt. 8. Wytwórnia mas bitumicznych -1 szt. Wytwórnia mas 
bitumicznych, z której dostarczana będzie mieszanka mineralno-asfaltowa i SMA powinna 
być zlokalizowana w odległości umożliwiającej dostarczenie masy na budowę i wbudowanie 
przy zachowaniu wymaganej temperatury wbudowania. Ocena spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia-nie spełnia określony warunek. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia Wykonawca winien wykazać: 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika budowy - 
kierownika robót drogowych, która spełnia następujące wymagania: - minimalne 
kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności drogowej. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w 
postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę 
dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu 
według formuły spełnia-nie spełnia określony warunek. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na wartość nie mniejszą niż 300 000,00 PLN. Ocena spełnienia przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia-nie spełnia określony warunek. 

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 narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z 
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami  

• 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  

• 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  

• 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  

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert  

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert  

• 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.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
1. Dowód wniesienia wadium. 2. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której 
będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 
reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 
umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
3. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo 
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. 4. Oryginał gwarancji lub 
poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. 
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 - Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 1) 
zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą 
Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii 
wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego 
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a 
Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku 
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; 
projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru 
i akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót, 2) 
zmianie terminu zakończenia zamówienia: b) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w 
przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków 
określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i 
sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, c) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem 
wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem 
niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu 
historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane 
pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami 
trzecimi; Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego 
polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania. 3) zmianie spowodowanej 
wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły 



zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części 
lub całości jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to 
inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren 
budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za 
wykonane roboty. 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.zdpwlodawa.elbi.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba zarządu 
Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
15.07.2011 godzina 10:30, miejsce: Siedziba zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 
60, 22-200 Włodawa - Sekretariat. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - Świetlica 
15.07.2011r. o godz. 10:45. 
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: nie dotyczy. 
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 
 
 
 
 
 
          Dyrektor 
 
         /-/ inż. Wiesława Kadrow 

http://www.zdpwlodawa.elbi.pl

