
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie                        

art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
 

Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów, 
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel  077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na: 

budowę i przebudowę dróg wraz z ciągami pieszo – rowerowymi w północnej części Namysłowa – 
budowa mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie, km 70+200 

(kod CPV 45221110-6 – roboty budowlane w zakresie mostów) 
 

1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu. 
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa. 
5. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  

 Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień: 
Roboty budowlane w zakresie mostów – 45221110 – 6 
Przedmiot zamówienia: Budowa i przebudowa dróg wraz z ciągami pieszo – rowerowymi w północnej 
części Namysłowa – budowa mostu z jazem na rzece Widawie w Namysłowie, km 70+200. 

 Zakres robót obejmuje w szczególności: 
− rozbiórkę istniejącego mostu drewnianego i jazu, 
− wykonanie kanału obiegowego, 
− budowę mostu jednoprzęsłowego, wolnopodpartego, w świetle L=10,90 m i szerokości konstrukcji 

6,5 m, o konstrukcji Ŝelbetowej, 
− budowę jazu powiązanego z mostem filarami od strony wody górnej, wraz z prowadnicami  

i kładką do obsługi jazu, 
− odbudowę rzeki Widawy, 
− wykonanie nawierzchni asfaltowej na moście i dojazdach do mostu, 
− wycinkę drzew z karczowaniem pni. 
Roboty naleŜy wykonać zgodnie z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją Wojewody 
Opolskiego nr 82/W/2009 z 22.07.2009r., projektem wykonawczym, warunkami technicznymi  
i specyfikacjami technicznymi wykonana i odbioru robót, pozwoleniami, decyzjami 
administracyjnymi wydanymi w zakresie realizacji inwestycji (m.in. pozwoleniem wodno-prawnym, 
decyzją na wycinkę drzew).  
Wykonawca zobowiązany jest: 
− zapewnić objęcie funkcji kierownika budowy i robót, 
− zapewnić prawidłową organizację ruchu na czas budowy i docelowo, zgodnie z zatwierdzonym 

projektem organizacji ruchu,  
− protokolarnie przejąć i przekazać doprowadzone do stanu pierwotnego tereny zajęte w trakcie 

realizacji budowy na swoją odpowiedzialność i na własny koszt, 
− wywieść na własny koszt materiały rozbiórkowe na składowisko odpadów komunalnych  

w Ziemiełowicach, 
− uzyskać w imieniu Zamawiającego ostateczną decyzję o pozwoleniu na uŜytkowanie obiektu. 
Na roboty objęte w/w zamówieniem, Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat. 

7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
8.  Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
9.  Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30.07.2010r. 
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 



11.1 Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości  
25.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100). 

11.2  Warunki udziału: 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone                     
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, 
spełniają wymogi określone w siwz:  
� Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej dwóch obiektów mostowych na rzekach 

- do kaŜdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie 
zamówienia, 

� Wykonawca musi wykazać, Ŝe osoby będące pełnić funkcję kierownika budowy 
 i kierownika robót w danej specjalności posiadają kwalifikacje w zakresie pełnienia 
samodzielnych funkcji w budownictwie (naleŜy załączyć uprawnienia oraz zaświadczenie 
z izby inŜynierów budownictwa o przynaleŜności do OIIB); 

Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych  
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów jakie mają dostarczyć 
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu według formuły 
„spełnia – nie spełnia”. Przy ocenie spełnienia warunków udziału przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia wielkości stanowiące o spełnieniu warunków będą 
zsumowane. 

   - Informacja o oświadczeniach i dokumentach:  
� oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu; 
� aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem 
terminu składania ofert; 

� wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
- w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie 
(Wykonawca musi wykazać wykonanie co najmniej dwóch obiektów mostowych na rzekach -
do kaŜdej pozycji wykazu musi być załączony dokument potwierdzający naleŜyte wykonanie 
zamówienia; 

� dokumenty stwierdzające, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia: Wykonawca musi wykazać, Ŝe osoby będące pełnić funkcję 
kierownika budowy i kierownika robót w danej specjalności posiadają kwalifikacje w zakresie 
pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (naleŜy załączyć uprawnienia  
oraz zaświadczenie z izby inŜynierów budownictwa o przynaleŜności do OIIB); 

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega  
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne społeczne, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niŜ  3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

� aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

� aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w  art. 24 ust. 1 pkt 
9 ustawy wystawiona  nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

12.  Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 
13.  Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 



14. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.bip.namyslow.eu. 

15. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (24,40 zł). 

16. Termin składania ofert: 03.11.2009 godzina 10:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 
Zamawiającego – Urząd Miejski w Namysłowie, ul Dubois 3, budynek B, pokój nr 26. 

17. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
18. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 13.10.2009r. 
 

 


