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OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

 
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1655 z późniejszymi zmianami) 

 
SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE  

„SuPeKom” Sp. z o.o. 
66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18 

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70 
NIP 973-07-12-918       REGON 977922651        

KRS Nr 0000034054 Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy 
Kapitał zakładowy: 31’557’000 zł 

 
ogłasza przetarg nieograniczony. 
 

1. Przedmiot zamówienia: 
1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na utwardzeniu ciągu komunikacyjnego bocznej alei 

cmentarnej na cmentarzu komunalnym w Sulechowie, na lewo od głównego ciągu komunikacyjnego, pomiędzy starym a 
nowym sektorem cmentarza - aktualnie uŜytkowanym, na całej długości i szerokości z uŜyciem kostki typu „polbruk”, na 
które składa się w szczególności: 

a) rozebranie istniejących krawęŜników betonowych (długość 115m x 2). Materiał rozbiórkowy naleŜy zagospodarować we 
własnym zakresie, 

b) mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości chodnika w gruncie I-IV kat. (powierzchnia 334 m2). Głębokość koryta 
winna zapewnić moŜliwość ułoŜenia odpowiednich grubości warstw nawierzchni zapewniających jej trwałość i niezmienny 
profil powierzchni, 

c) wykonanie podbudowy z tłucznia lub podsypki cementowo-piaskowej z zagęszczeniem mechanicznym (powierzchnia 334 
m2), o grubości zapewniającej trwałość i niezmienny profil powierzchni, 

d) ułoŜenie nawierzchni chodników z betonowej kostki brukowej o grubość 8 cm, kolor grafitowy (powierzchnia 334 m2), 
wytrzymującej nacisk powierzchniowy samochodu o masie całkowitej do 16 ton, odpowiadającej kolorem i kształtem 
kostce juŜ ułoŜonej na cmentarzu, 

e) wykonanie ław betonowych z oporem pod krawęŜniki, 
f) ułoŜeniu krawęŜników/obrzeŜy betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 

(długość 115 m x 2), 
 
UWAGA: Powierzchnie z kostek typu „polbruk” naleŜy ukształtować w sposób umoŜliwiający powierzchniowe odprowadzanie 
wód opadowych. 

 

Lokalizacja alejki  została przedstawiona na rysunku poniŜej: 

 
1.2. Zamówienie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod:  

• 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

• 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 
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1.3. Podczas wykonania prac naleŜy zachować ciszę i spokój stosownie do miejsca wykonywania prac, jakim jest 
cmentarz oraz zachować czystość w obrębie remontowanego obiektu (stały wywóz nieczystości powstałych w wyniku 
wykonywania prac np. rozebrane krawęŜniki, itp.). Dodatkowo naleŜy dostosować tryb pracy do warunków 
panujących na cmentarzu, w taki sposób aby nie utrudniać korzystania z cmentarza oraz normalnej pracy 
związanej z obiektem (np. pogrzebu, pochówku). 

1.4. Zakres robót został określony w punkcie 3.1. Instrukcji dla Wykonawców. Niemniej kaŜdy Wykonawca powinien dokonać 
wizji lokalnej obiektu oraz oszacować ilość prac i ich zakres i na tej podstawie określić wynagrodzenie ryczałtowe, gdyŜ 
wynagrodzenie ryczałtowe obejmować będzie takŜe prace, których Wykonawca nie przewidział i które nie zostały 
określone w opisie przedmiotu zamówienia. Określone przez Wykonawcę wynagrodzenie ryczałtowe musi uwzględniać 
takŜe inne, nie przewidziane składniki wpływające na ostateczną cenę, a w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, 
porządkowe, zabezpieczające, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, urządzenie terenu budowy, koszt 
zagospodarowania odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.5. Materiały uŜyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą posiadać świadectwa jakości, atesty oraz powinny 
odpowiadać: 

� Polskim Normom, 

� wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 

1.6. Na kaŜde Ŝądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać właściwe dokumenty zgodnie z prawem 
budowlanym. 

1.7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace:  
• Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego bez 

zastrzeŜeń, który stanowi równocześnie dokument gwarancyjny. 
• W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca obowiązany jest do nieodpłatnego usuwania stwierdzonych wad 

wynikających z nienaleŜytego wykonania prac  
1.8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równowaŜnych. 

1.9. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zaliczek na roboty będące przedmiotem zamówienia. 

1.10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

1.11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

1.12. Zamawiający  nie dopuszcza moŜliwości udzielenia zamówienia dodatkowego i uzupełniającego, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy PZP.  

 
2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://supekom.bip.sulechow.pl 

3. Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia ustala się na okres: 

3.1. Zamówienie naleŜy zrealizować w terminie do 31.10.2010r.  

4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 
4.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

• posiadają uprawnienia do wykonywania działalności. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 

• posiadają wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten 
warunek jeśli złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz przedłoŜy wykaz robót 
wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj w 
zakresie naprawy dróg i wykonania nawierzchni dróg o wartości minimum 30.000,00 zł netto wraz z załączeniem 
dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończone (np. protokoły odbioru robót, listy polecające, referencje od poprzednich Zamawiających itp); 

• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoŜy oświadczenie o spełnianiu 
warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP; 

• dysponować środkami finansowymi wystarczającymi do realizacji przedmiotu zamówienia przy załoŜeniu, Ŝe 
wynagrodzenie za przedmiot zamówienia będzie wypłacone po odebraniu przedmiotu umowy. Opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tego warunku: Wykonawca spełni ten warunek jeśli złoŜy oświadczenie o spełnianiu 
warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP oraz przedłoŜy opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument 
potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niŜ 30.000,00 zł 

• oraz Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP 

4.2. Oferta musi być złoŜona w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego jako termin składania ofert. 
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4.3. Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia, ze 
wszystkimi wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

4.4. W celu dokonania oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej 
specyfikacji Zamawiający sprawdzi, czy złoŜone oferty zawierają wymagane oświadczenia i dokumenty, a takŜe czy 
potwierdzają one spełnienie warunków. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iŜ 
Wykonawca spełnia wyŜej wymienione warunki. 

4.5. Spełnienie powyŜszych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie 
spełnia, w oparciu o dokumenty, oświadczenia i inne materiały stanowiące załączniki do oferty przedłoŜonej przez 
Wykonawcę. Oferta spełniająca warunki otrzyma ocenę „spełnia” natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę 
„nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy PZP Wykonawca zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie 
zamówienia, a jego oferta zostanie odrzucona. 

 
 

5. Oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawca musi dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu: 

5.1. w zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP naleŜy 
przedłoŜyć: 

� Oświadczenie, Ŝe Wykonawca / konsorcjum spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP na druku stanowiącym 
załącznik nr 2; 

� Wykaz robót wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, tj w zakresie naprawy dróg i wykonania nawierzchni dróg o wartości minimum 30.000,00 zł netto - na 
załączniku nr 5 do Instrukcji dla Wykonawców - wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały 
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. protokoły odbioru robót, listy polecające, 
referencje od poprzednich Zamawiających itp). Załączone dokumenty powinny wskazywać zakres wykonanych robót 
opowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, a takŜe wartość tych robót oraz termin i miejsce wykonania 
prac; 

� Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie 
mniejszą niŜ 30.000,00 zł opisana jako załącznik nr 8. 

5.2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP naleŜy przedłoŜyć: 

� Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na załączniku nr 3; 

� Aktualny odpis z właściwego rejestru wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 
(kaŜda strona kserokopii podpisana za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń 
woli w imieniu Wykonawcy) opisany jako załącznik nr 4; 

� Wykonawcy, którzy będą wykonywać przedmiot zamówienia za pomocą podwykonawców, przedkładają takŜe powyŜsze 
dokumenty właściwe dla kaŜdego podwykonawcy. 

5.3. dokumenty podmiotów zagranicznych: 

� JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
wymaganych dokumentów stosuje się on do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009r. w 
sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane ( Dz. U. z 2009r., Nr 226 poz. 1817 z późniejszymi zmianami). 

5.4. Inne dokumenty: 

� Oferta Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1; 

� Dane Wykonawcy na formularzu stanowiącym załącznik nr 1a; 

� Przedmiar robót sporządzony przez Oferenta opisany jako załącznik nr 7; 

� Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 6; 

5.5. W przypadku składania oferty przez Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia – prawnie 
ustanowione pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 8.6, dla wybranego przedstawiciela do reprezentowania ich w 
postępowaniu, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy PZP opisane jako załącznik nr 9. 

5.6. W przypadku składania oferty przez osobę fizyczną lub w przypadku gdy osoba fizyczna jest jednym z wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

 

6. Sposób uzyskania SIWZ: 
Bezpłatnie - do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego. 
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7. Termin i miejsce składania ofert: 
Ofertę naleŜy złoŜyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 23 (sekretariat) w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 28.09.2010 r. do godz. 10:00. 

8. Wadium. 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).  Zasady i formy 
wnoszenia wadium określono w pkt. 13.1 SIWZ. 

9. Data i miejsce otwarcia ofert: 
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.09.2010r. o godzinie 1015 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej – 
pokój nr 23, II piętro. 

10. Termin związania ofertą: 
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 

11. Kryterium wyboru oferty: 

CENA   - 100 % 

 

12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 13.09.2010 roku 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń: ……………………………. 

Zamieszczono na stronie internetowej http://supekom.bip.sulechow.pl dnia: 13.09.2010 roku 

 

 

 
 
 
 
 
Sulechów, dnia 13 września 2010 roku 


