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

bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004

Sierpc: Modernizacja mostu przy ul. Słowackiego w Sierpcu
Numer ogłoszenia: 181651 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja mostu przy ul. 
Słowackiego w Sierpcu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
1. Modernizacja mostu przy ul. Słowackiego w Sierpcu 
2. Istniejący most jest trzyprzęsłowy w układzie statycznym belki ciągłej. Długość płyty pomostu 
wynosi 11,90 m, szerokość całkowita wynosi 6,80 m. Na moście jest jezdnia o nawierzchni 
bitumicznej o szerokości 6,48 m w świetle pomiędzy poręczami. Nie ma na moście wydzielonych 
chodników dla pieszych - ruch pieszych odbywa się po jezdni. 
3. Przewidziany zakres prac budowlanych: 
- rozebranie nawierzchni bitumicznej na moście i na dojazdach 
- rozebranie krawężnika betonowego ograniczającego nawierzchnię na dojazdach 
- rozebranie fragmentu chodnika z kostki betonowej na lewym dojeździe 
- kostka do wykorzystania przy odtworzeniu chodnika, 
- rozebranie izolacji płyty pomostu na moście z betonową warstwą ochronna o gr. 4 cm, 
- rozebranie stalowej poręczy na moście, 
- rozebranie uszkodzonego wylot kolektora burzowego 
- naprawy ubytków w betonie 
- wymiana poręczy stalowej 
- wykonanie izolacji płyty pomostu 
- wykonanie drenażu poziomego 
- wykonanie nawierzchni bitumicznej 
- wykonanie krawężnika ulicznego i chodnika z kostki betonowej 
- wykonanie nawierzchni z żywic syntetycznych 
- wykonanie powłoki ochronnej na betonie 
- wykonanie izolacji cienkich z roztworów asfaltowych na zimno 
- wykonanie wlotu kolektora i umocnienie skarp nasypu 
- wykonanie tymczasowej organizacji ruchu.
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II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje możliwość rozszerzenia zakresu zamówienia podstawowego o 

zamówienie uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i nie 
przekraczające 50% jego wartości.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6.

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: 
30.11.2013.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 
3.560,00 PLN. (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych 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

• oświadczenie, Wykonawca musi wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, 
wykonał (zakończył) w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie, 
remoncie obiektu mostowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 200.000,00 PLN 
(brutto)

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• oświadczenie, 2) warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje co najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy/robót 
drogowych, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w 
specjalności mostowej; Uprawnienia o których mowa powyżej, powinny być zgodne 
z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., 
Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji 
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578 z późn. zm.)

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; 

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: najniższa cena.

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

1. Uzasadnieniem zmian w umowie może być: 
1) skrócenie terminu wykonywania umowy, obniżenie kosztu wykonywania robót i tym samym 
wynagrodzenia Wykonawcy, 
2) możliwość korekty terminu wykonania umowy w przypadku zmiany dokumentacji projektowej, 
3) uzyskanie dłuższego terminu gwarancji, 
4) inne okoliczności nie powodujące zmian parametrów wykonania robót przewidzianych w 
umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy. 
2. Katalog możliwych zmian umowy: 
1) zmiana Inspektora Nadzoru lub Koordynatora (ze strony Zamawiającego) lub Kierownika 
Budowy (ze strony Wykonawcy) - w ciągu miesiąca od dnia powzięcia wiadomości o przyczynach 
uniemożliwiających mu pełnienie funkcji - inicjowana przez stronę zmieniającą osoby wymienione 



w umowie; 
2) zmiana obowiązującej stawki VAT w zakresie przedmiotu zamówienia - termin związany ze 
zmianą - inicjowana przez Wykonawcę; 
3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego zamówienia lub 
zmiana technologii, systemu - poprzedzona protokołem konieczności sporządzonym przez 
inspektora nadzoru, inicjowana przez obie strony umowy; 
4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących 
przepisów - inicjowana przez obie strony umowy; 
5) zmiana terminu wykonania zlecenia - w wypadku wystąpienia okoliczności utrudniających 
terminową jego realizację - inicjowana przez obie strony umowy: 
a) opóźnienia w terminie wprowadzenia na budowę, 
b) opóźnienia w zakresie dokonywania odbiorów, 
c) wyjątkowo niepomyślnych warunków klimatycznych, 
d) epidemii lub działań rządowych, 
e) siły wyższej, 
f) jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana przez lub dające się 
przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego, lub innemu wykonawcy zatrudnionemu 
przez Zamawiającego na terenie budowy. 
6) Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia czasu, pokrycia kosztu ani zysku, 
jeżeli zmiana umowy jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez Wykonawcę. W 
takim przypadku koszty dodatkowe związane z taką zmianą ponosi Wykonawca. 
7) Zaistnienie przeszkód w wykonywaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
8) Zmiany sposobu spełnienia świadczenia nie mogą dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych 
w ofercie, które były oceniane w toku postępowania. 
9) Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej ważności 
formy pisemnej i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w 
Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
24.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu, ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc 
sekretariat Zamawiającego pok. nr 12 - I piętro.

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

BURMISTRZ 
/-/

Marek Kośmider

porządził: Radosław Goszczycki


