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Ogłoszenie nr 535449-N-2017 z dnia 20.06.2017 r. 

Gmina Rokietnica: Budowa chodnika w miejscowości Czelatyce dz. nr 2305, 2306 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej: Nie.  
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 
członkami grup społecznie marginalizowanych: Nie.  
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: Nie.  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 
przeprowadzenie postępowania: Nie.  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 
postępowania: Nie dotyczy. 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: Nie.  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 
członkowskich Unii Europejskiej: Nie.  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokietnica, krajowy numer identyfikacyjny 
65090040100000, Rokietnica 682 , 37-562 Rokietnica, woj. podkarpackie, państwo Polska, 
tel. 16 622 13 91, e-mail: ug_rokietnica@wp.pl, faks 16 622 13 91.  
Adres strony internetowej (URL): www.rokietnica.itl.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy. 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 
uzyskać pod adresem (URL): Tak.  
www.rokietnica.itl.pl  
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 
uzyskać pod adresem: Nie.  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać  
elektronicznie: Nie.  
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: Nie.  
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu w inny sposób: Tak.  
Zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z 
dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020) składanie ofert odbywa się za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. 
U. poz. 1529 oraz z 2015r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca lub kuriera.  
Adres: Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682, sekretariat.  
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie.  
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika w miejscowości 
Czelatyce dz. nr 2305, 2306.  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 
techniczny: Nie.  
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: Zakres prac obejmuje: 
1. Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami 

samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii III w ilości 75,00 m3. 
2. Roboty drogowe – nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej, kostka kolorowa w ilości 225,36 m2. 
3. Rów kryty – kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 315 mm w ilości 77,20 mb. 
4. Zjazdy – nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm na podsypce 

cementowo - piaskowej, kostka kolorowa w ilości 95,34 m2. 
5. Poszerzenie nawierzchni - nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych w ilości 

98,96 m2. 
6. Obudowy wylotów kolektorów Fi 60 cm, wyloty z kamienia w ilości 1 szt.  

II.5) Główny kod CPV: 45233222-1  
II.6) Całkowita warto ść zamówienia: Nie dotyczy.  

II.7) 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.  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 
zakupów: 40 dni od daty podpisania umowy.  
II.9) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.  
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: Nie dotyczy.  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Nie dotyczy.  
III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Nie dotyczy.  
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)  
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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: Nie.  
III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: Nie dotyczy.  
III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W P OSTĘPOWANIU:   
Nie dotyczy.  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  Nie dotyczy.  
III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 
WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  
Nie dotyczy.  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)  
Nie dotyczy.  
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.  
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie.  
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu: Nie dotyczy.  
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Nie 
dotyczy. 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna: Nie dotyczy.  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria   
Kryteria Znaczenie 
cena 90,00 
okres gwarancji 10,00 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
nieograniczony): Tak.  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem: Nie dotyczy.  
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IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego: Nie dotyczy.  
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego: Nie dotyczy.  
IV.4) Licytacja elektroniczna: Nie dotyczy.  
IV.5) ZMIANA UMOWY   
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Nie 
dotyczy.  
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym: Nie dotyczy.  
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu: 05.07.2017 r., godzina: 09:30,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie.  
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu: polski.  
IV.6.3) Termin związania ofertą: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert).  
IV.6.4) 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.6.5) 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.  
IV.6.6) Informacje dodatkowe: Nie dotyczy.  
 

                                                                                                      Bożena Gmyrek 

                                                                                                Wójt Gminy Rokietnica 


