
Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Leoncin           
ul. Singera gmina Leoncin oraz budowa ciągu pieszego przy 

Zespole Szkół w Leoncinie 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Data zamieszczenia : 03.09.2009 r. Nr ogłoszenia 304846-2009 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin, ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin, woj. 

mazowieckie, tel. 022 7856585, faks 022 7856585. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi 

gminnej w miejscowości Leoncin ul. Singera gmina Leoncin oraz budowa ciągu pieszego 

przy Zespole Szkół w Leoncinie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja drogi gminnej w miejscowości Leoncin ul. 

Singera od drogi powiatowej Nr 0124 W do działki nr ew. 16/2 z mieszanek mineralno- 

bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa ścieralna 4, warstwa wiążąca 3 cm) 

oraz budowa ciągu pieszego przy Zespole Szkół w Leoncinie zgodnie z przedmiarem robót 

stanowiącym Załącznik Nr 6 i 6 A do SWIZ.  

Zakres robót obejmuje:  

1.Ciąg pieszy przy Zespole Szkół w Leoncinie: 

 Roboty ziemne. Nawierzchnie z asfaltobetonu. Chodnik z kostki brukowej  

2.Modernizacja drogi gminnej w Leoncinie ul. Singera: 



 Roboty ziemne. Roboty rozbiórkowe. Modernizacja ist. ulicy o nawierzchni z 

asfaltobetonu + parking. Chodnik. Przepust. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

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

10.11.2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

• Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania 

oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 

Wykonawcy, którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności 

lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. 

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie 

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 

wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o 

udzielenie zamówienia. Uwaga:1. Stwierdzenie spełniania warunków - udziału w 

postępowaniu (formalnych) i zdolności do wykonania zamówienia (merytorycznych) - 

wymaganych od Wykonawców będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą: 

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego oraz potwierdzające (spełnienie tych warunków)dokumenty - według 

formuły: (spełnia - nie spełnia). 2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu 

zamówienia oraz niezgodne z treścią SIWZ zostaną odrzucone.  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć 

wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 



Wykonawca jest zobowiązany dostarczy następujące dokumenty i oświadczenia, w 

oparciu o które Zamawiający dokona oceny spełnia warunków: 1. Aktualny odpis z 

właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia wymagania 

określone w Art. 22 ust. 1 Ustawy wzór oświadczenia- załącznik nr 2 do SIWZ. 3. 

Aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

zaświadczenia, że Wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru 

Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 5. Aktualna 

informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 

9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych ) 6. Informacja banku, w których 

Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków 

finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na łączną kwotę 100 000 zł, 

dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 7. Wykaz co najmniej 3 wykonanych robót budowlanych o 

łącznej wartości 200 000 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 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 - załącznik nr 4 do SIWZ. 8. Dokumenty potwierdzające, że roboty 

budowlane, o których mowa w punkcie 10.7 SIWZ zostały wykonane należycie (np. 3 

referencje), ze wskazaniem w nich daty, rodzaju i wartości wykonanych robót. 9. 

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą 

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający 

wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały 



uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: drogowej,- min. 1 osoba - 

załącznik nr 3 do SIWZ. 10. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą 

uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia wraz z 

załączeniem zaświadczenia właściwej Izby Samorządu Zawodowego, wydanego na 

podstawie art.12 ust.7 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane ( tj. z 2006 r. Dz. 

U. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm. ) - min. 1 osoba. Zamawiający dopuszcza 

posiadanie 2 lub więcej uprawnień przez 1 osobę. 11. Polisę, a w przypadku jej braku 

inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 12. Wypełniony formularz ofertowy 

(wzór formularza ofertowego - załącznik nr 5 do SIWZ). 13. Kosztorys ofertowy 

wykonany metodą uproszczoną, polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót 

objętych przedmiarem jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót i 

ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług. Wskazane jest załączenie do 

oferty zbiorczego zestawienia kosztorysów z podaniem wartości poszczególnych 

kosztorysów (wg kolejności jak w przedmiarach robót). Suma zestawienia powinna 

równać się cenie ofertowej.  

Cenę ofertową (netto, VAT, brutto) należy podawać do dwóch miejsc po przecinku. 

Ponadto Zamawiający wymaga podania danych wyjściowych do kosztorysowania, tj.:  

- stawki robocizny kosztorysowej Rg = .............. zł - wskaźnika narzutów kosztów 

zakupu Kz = ............... % liczonych od M - wskaźnika narzutów kosztów pośrednich 

Kp = .............. % liczony od R+S - wskaźnika narzutów zysku Zysk = .............. % 

liczony od R+S+Kp 14.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - jeżeli 

zostało ustanowione bądź do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o zamówienie przedłożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez 

notariusza. 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 



IV.3.1)  Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia: www.leoncin.nbip.pl. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin pokój Nr 12. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

lub ofert: 24.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 3, 

05-155 Leoncin pokój Nr 8 (sekretariat). 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu 
składania ofert). 


