
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.namyslow.eu

Namysłów: Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w 

Namysłowie

Numer ogłoszenia: 72296 - 2016; data zamieszczenia: 31.03.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Namysłów, reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa , ul. Stanisława Dubois 3, 

46-100 Namysłów, woj. opolskie, tel. 077 4190359, faks 077 4104841.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. 1 Maja w 

Namysłowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika 

Zamówień: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne - 45111200-0, Roboty budowlane 

w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei: 

wyrównanie terenu - 45230000-8, Roboty w zakresie różnych nawierzchni - 45233200-1, Instalowanie urządzeń 

oświetlenia drogowego - 45316110-9. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe, kanalizacyjne i elektryczne na 

drodze gminnej Nr 100270 O - ulicy Wileńskiej, Nr 100269 O - ulicy Orląt Lwowskich, nr 100268 o - ulicy 

Kombatantów, nr 100271 O - ulicy Wschodniej, Nr 100271 O - Lwowskiej, ul. Kresowej - działka nr 534/89 i ulicy bez 

nazwy dz. nr 534/2 w Namysłowie do wykonania na podstawie projektu budowlanego, przedmiaru robót i 

prawomocnego pozwolenia na budowę - etap II i III. Przedmiot zamówienia nie obejmuje ulicy Fabrycznej etap I. 

Zakres zamówienia obejmuje: 1. Roboty drogowe koryto pod w-wy konstrukcyjne jezdni głęb. 50 cm, chodników i 

zjazdów głęb. 40 cm z odwiezieniem urobku na odl. 6 km, podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grubości 

10 cm, stabilizacja przygotowana w wytwórni o wytrzymałości RM =1.5 MPa, warstwa dolna podbudowy tłuczniowej 

frakcji 31.5/63 mm grub. 20 cm i warstwa górna frakcji 5/31.5 mm grub. 10 cm - jezdnia, nawierzchnia jezdni z kostki 

betonowej dwuteowej grub. 8 cm szarej na podsypce z kruszyny granitowej frakcji 0-4 mm z wypełnieniem spoin 

miałem kamiennym frakcji 0-2 mm, nawierzchnia chodników z kostki betonowej prostokątnej grub. 8 cm szarej na 



podsypce z kruszyny granitowej frakcji 0-4 mm, dolna warstwa podbudowy tłuczniowej frakcji 31.5/63 mm grub. 15 

cm i warstwy górnej frakcji 0/31.5 mm grub.8 cm - chodniki i zjazdy, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej 

prostokątnej grub. 8 cm czerwonej na podsypce z kruszyny granitowej frakcji 0-4 mm z wypełnieniem spoin miałem 

kamiennym frakcji 0-2 mm, krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm i obrzeża betonowe 8x30 cm na ławie 

betonowej, ścieki uliczne przykrawężnikowe szer. 20 cm z kostki betonowej prostokątnej grub. 8 cm na ławie 

betonowej B-10, drenaż francuski w geowłókninie, pionowe znaki II generacji, humusowanie poboczy z obsianiem 

trawą. 2. Kanalizacja deszczowa kanały z rur PVC średnicy 160 mm, 250 mm, z SDR34 kl. S średnicy 315 mm i 400 

mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm i 1200 mm, separatory SKL1 i SKP1, studzienki 

kanalizacyjne systemowe z PVC średnicy 425 mm z wpustami D - 400, kamerowanie kanałów D -315 po wykonaniu, 

próby szczelności kanałów. 3. Oświetlenie uliczne LED układanie kabki YAKXS 4x35SE w rowach kablowych, 

montaż i stawianie słupów stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo farbami w kolorze RAL - wybór koloru 

do uzgodnienia z Zamawiającym, z podstawą wysokości 7 m - typ SSO60/70/3P z wysięgnikiem łukowym typu 

W1G5A10/15 na fundamentach prefabrykowanych FBw-150, montaż opraw oświetleniowych typu LED BGP 303 

LED 30, znakowanie słupów UM od nr 1 do nr 49. Inne wymagania Zamawiającego: wywiezienie ziemi z koryta i 

gruzu z rozbieranych elementów na składowisko odpadów, wszystkie materiały zastosowane przy realizacji 

zamówienia muszą posiadać stosowne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, które należy dostarczyć 

Zamawiającemu przed ich wbudowaniem. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 

Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył 

obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego 

niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 

dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, 

który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i 

poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku 

naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia..

II.1.5) 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.23.00.00-8, 45.23.32.00-1, 45.31.61.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2016.

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 73.200,00 zł (słownie 

złotych: siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście 00/100).

III.2) ZALICZKI



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 

TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie co najmniej: 

dwóch robót w zakresie wykonania robót drogowych, o nawierzchni z koski betonowej o powierzchni nie 

mniejszej niż 5.000,00 m2 każda, jednej roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej (lub 

sanitarnej grawitacyjnej) o długości nie mniejszej niż 0,5 km, jednej roboty w zakresie budowy oświetlenia 

ulicznego o długości nie mniejszej niż 0,5 km. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody 

dotyczące najważniejszych robót, określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Za 

najważniejsze roboty uznaje się roboty niezbędne do wykazania spełnienia warunku tj. co najmniej dwóch 

robót w zakresie wykonania robót drogowych, o nawierzchni z koski betonowej o powierzchni nie 

mniejszej niż 5.000,00 m2 każda, jednej roboty w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej (lub 

sanitarnej grawitacyjnej) o długości nie mniejszej niż 0,5 km, jednej roboty w zakresie budowy oświetlenia 

ulicznego o długości nie mniejszej niż 0,5 km. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych 

warunków oraz przesłanek braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 

złożonych (przez Wykonawcę, podmioty występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca może 

polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 

lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów 

innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie 

łączył Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 

Pzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 

tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje 

kierownikiem budowy w specjalności: instalacje kanalizacyjne zewnętrzne, budowa dróg i instalacje 

elektryczne, który będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Wykonawca mający siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej musi dysponować osobą posiadającą 

kwalifikacje do kierowania robotami w specjalności instalacje kanalizacyjne zewnętrzne, budowa dróg i 

instalacje elektryczne w kraju siedziby lub zamieszkania, jeśli takie obowiązują w danym kraju. 



Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków oraz przesłanek braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy w okolicznościach, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie złożonych (przez Wykonawcę, podmioty 

występujące wspólnie) dokumentów wymienionych w punkcie 6 specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia według formuły spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia, z podaniem zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z 

innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. Podmiot, 

który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, odpowiada 

solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, 

chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w 

sposób należyty 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 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;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 

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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Gwarancja - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Dopuszczalna jest zmiana postanowień umowy: Wykonawca może: 1) powierzyć realizację części zamówienia 

podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom, 2) wskazać inny 

zakres podwykonawstwa, niż przedstawiony w złożonej ofercie, 3) wskazać innych podwykonawców niż 

przedstawieni w złożonej ofercie, 4) zrezygnować z podwykonawstwa

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.namyslow.eu



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego, budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. 

Siwz jest odpłatna (36,60 zł).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.04.2016 godzina 

10:00, miejsce: Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, 

budynek A, w sekretariacie, pok. nr 12..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

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


