
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane 

Gmina i Miasto Jastrowie: Budowa ul. Narutowicza w Jastrowiu 
Ogłoszenie nr 524436-N-2019 z dnia 2019-03-12 r. 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej  
Nie  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Jastrowie, krajowy numer identyfikacyjny 
57079135900000, ul. Gdańska  79 , 64-915  Jastrowie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 
672 662 211, , e-mail pawel.wencka@jastrowie.pl, , faks 672 662 342.  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa  
I.3) KOMUNIKACJA:  
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia  
Tak  
bip.jastrowie.pl  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w 
inny sposób: 
Tak  
Inny sposób:  
poczta tradycyjna  
Adres:  
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie, pok. nr 13  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ul. Narutowicza w Jastrowiu  
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 
budowlane: 
- Roboty rozbiórkowe, 
- Roboty ziemne, 
- Budowa nawierzchni drogi gminnej,  
- Budowa zjazdów do prywatnych posesji. 
 Początek projektowanej przebudowy II etapu robót przyjęto na początku istniejącej nawierzchni 
gruntowej (km 0+464,00), natomiast koniec tuż przed granicą działki nr 2216 przed obszarem 
leśnym (km 0+684,00). Długość projektowanego odcinka wynosi 220,0 m. Przebudowa drogi 
gminnej ma za zadanie wykonanie nowej nawierzchni ograniczonej opornikiem betonowym o wym. 
12x25 cm wykonanym na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Wzdłuż całego odcinka drogi 
zaprojektowano obustronne pobocza o szerokości 0,75 m. Założono wykonanie nawierzchni drogi 
gminnej z kostki brukowej betonowej o grubości 8,00 cm ze spadkiem obustronnym wynoszącym 
2%. Dla zjazdów zaprojektowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8,00 cm o 
spadkach dostosowanych do terenów istniejących. Nawierzchnie zjazdów ograniczone opornikiem 
betonowym o wymiarach 12x25 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Projektowane 
zjazdy założono o różnych szerokościach zgodnie z projektem zagospodarowania terenu – rysunek 



nr 2. Po stronie lewej w km od 0+571,50 ÷ 0+684,00 strony lewej założono ukształtowanie terenu 
zieleni w celu prawidłowego odprowadzenia wód opadowych. W miejscu zakończenia 
projektowanej drogi uwzględniono wyprofilowanie istniejącego terenu.  
II.5) Główny kod CPV: 45233140-2  
II.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w 
art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.7) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta 
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
Datazakończenia:2019-05-31 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 1. Kierownik robót drogowych – 1 osoba - 1 rok– – podstawa dysponowania.  
III.1.2) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: 7.2.1.1. Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co 
najmniej 2 zadania, których zakres obejmował budowę drogi – jedno zadanie na kwotę min 250 000 
zł .  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia 
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy 
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa 
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)  
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)  
III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU 
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Tak  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 
Nie  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie  



IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 
katalogów elektronicznych:  
Nie  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
Nie  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  
Kryteria Znaczenie 
Cena 60,00 
Gwarancja 48m-cy 40,00 
 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg 
nieograniczony)  
Tak  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający działając z 
należytą starannością nie mógł przewidzieć  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2019-03-29, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
Nie  
IV.6.2) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.3) 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  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które 
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane Nie  
 
 
 
 
 

Burmistrz Gminy i  Miasta Jastrowie 
Piotr Wojtiuk  

 


