
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 26, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski, 

tel.  77 419-03-59, fax 77 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu  
 

ogłasza  
przetarg nieograniczony na:  

budowę ciągu pieszo-rowerowego Namysłów - Kamienna, przejścia pod torami kolejowymi, sieci 
energetycznej oświetleniowej i przebudowę kabla teletechnicznego  

(kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz  roboty w zakresie inŜynierii  lądowej i wodnej, 

      45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych) 

 
 
1.  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.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 wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
roboty w zakresie inŜynierii  lądowej i wodnej - 45200000-9. 

     Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych          
     - 45231000-5. 

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego Namysłów – Kamienna, 
przejścia pod torami kolejowymi, sieci energetycznej oświetleniowej i przebudowę kabla 
teletechnicznego tj. roboty mostowe, energetyczne oświetleniowe i telekomunikacyjne przy drodze 
krajowej nr 39 dla wykonania przejścia pod torami PKP dla ciągu pieszo – rowerowego na odcinku 
Namysłów – Kamienna, na podstawie projektu budowlanego, przedmiaru robót i prawomocnego 
pozwolenia na budowę. 
Asortyment planowanych robót z wyłączeniem robót przygotowawczych i rozbiórki nasypu 
(STWiORB –  dwa egzemplarze) obejmuje między innymi: 
1) budowę przejścia pod torami kolejowymi PKP – monolityczny przepust o konstrukcji Ŝelbetowej 

ze skrzydłami monolitycznymi Ŝelbetowymi, schody skarpowe, balustrady szczeblinowe, 
umocnienie skarp, nawierzchnia na przejściu pod torami kolejowymi, odwodnienie tunelu, 
ułoŜenie toru na obiekcie, 

2) budowę oświetlenia ulicznego od słupa oświetleniowego nr 41/3, jako kontynuację budowy  
dla szafki oświetlenia ulicznego SO4 ustawionej obok szafki złączowo - pomiarowej ZK3+2P 
usytuowanej przy słupie nr 64 w rejonie projektowanego ronda w m. Kamienna, a ujętego  
w oddzielnym opracowaniu dotyczącym przebudowy drogi krajowej nr 39 na odcinku: Namysłów 
- Kamienna km 81 + 546,00 - km 84 + 268,26, oraz oświetlenia tunelu, 

3) przebudowę i zabezpieczenie istniejącej linii kablowej telekomunikacyjnej TK Telekom  
w rejonie przejścia pod torami kolejowymi dla ciągu pieszo-rowerowego w drodze krajowej nr 39 
w miejscowości Kamienna. 

Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określono w egzemplarzu 1, 2 i 3  STWiORB. 
Wszystkie materiały zastosowane przy wykonaniu w/w robót winny posiadać atesty, certyfikaty 
 i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w obiektach uŜyteczności publicznej (naleŜy 
dostarczyć przed wbudowaniem Zamawiającemu).   

     Na roboty jw. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 3 lat, licząc od daty protokołu odbioru robót. 
Roboty objęte umową naleŜy wykonać zgodnie z: 
− przedmiarem robót, 



− szczegółowymi specyfikacjami technicznymi STWiORB, 
− projektami wykonawczymi, 
− ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm), 
− ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2004 r. Nr. 92,  

poz. 881 z późn. zm.), 
− rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki  Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich 
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r. Nr. 63, poz. 735). 

Przedmiot zamówienia nie dotyczy części drogowej dla wykonania ciągu pieszo – rowerowego.  
W części mostowej zakresem nie są objęte roboty ujęte w STWiORB - dział roboty przygotowawcze  
i rozbiórka nasypu. 

7.   Nie przewiduje się udzielenia zamówień uzupełniających. 
8.   Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. 
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:  do dnia 30.09.2013 r. 
11.  Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym: 

 11.1  Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 
7.300,00 zł (słownie złotych: siedem tysięcy trzysta 00/100). 

11.2    Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 
11.3     Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 
           Wiedza i doświadczenie: 

Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca udowodni wykonanie 
co najmniej dwóch robót budowlanych o wartości min. 600.000 zł kaŜda, w zakresie 
wykonania obiektów mostowych lub tuneli oraz linii energetycznych oświetleniowych. 
Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody dotyczących najwaŜniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących,  
czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.  
Za najwaŜniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku  
tj. co najmniej dwie roboty budowlane o wartości min. 600.000 zł kaŜda, w zakresie 
wykonania obiektów mostowych lub tuneli oraz linii energetycznych oświetleniowych. 
Do przeliczenia wartości określonej w niniejszym punkcie, a występującej w innej walucie  
niŜ złoty (PLN), Zamawiający zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP), 
z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych 
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 
6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”. 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu, 
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył 
Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu  
przy wykonywaniu zamówienia. 
Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada  
lub dysponuje kierownikiem: 
− budowy w specjalności budowa mostów z minimum dwuletnią praktyką na budowie, 
− robót w  specjalności elektrycznej i telekomunikacyjnej z minimum dwuletnią praktyką  
    na budowie,  

                  który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 



Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych 
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 
6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”. 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu, 
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył 
Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu  
przy wykonywaniu zamówienia. 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 
Zamawiający uzna powyŜszy warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe posiada 
środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę co najmniej 600.000  zł. 
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyŜszych warunków na podstawie złoŜonych 
(przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 
6 specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły „spełnia – nie spełnia”. 
Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu oryginał 
pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu, 
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył 
Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu  
przy wykonywaniu zamówienia. 

11.4  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: 

11.4.1  W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Wykonawca musi przedłoŜyć:  
− wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
 w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  
- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania  
oraz z załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających,  
czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy 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 do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania  
tymi osobami, 

− oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich 
uprawnień, 

− informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
wystawionej nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert  
albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 



11.4.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,  
naleŜy przedłoŜyć: 
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  
− aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
 lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24  
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert, 

11.4.3 Dokumenty podmiotów zagranicznych: JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce   
 zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony 
 w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe nie otwarto jego 
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert. 

11.5  Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej: lista podmiotów 
naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 
kapitałowej. 

11.6   Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, 
  u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone 
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 

13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
14. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.bip.namyslow.eu 
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,                           

budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (344,40 zł). 
17. Termin składania ofert: 02.05.2013 r. do godziny 11:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie 

Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek A, w sekretariacie, pokój  
Nr 12. 

18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy. 
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 

internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: nie dotyczy. 

21. Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków pochodzących z budŜetu 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 dotyczy. 

22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 16.04.2013 r. 
23. Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 

Europejskiej: nie dotyczy. 


