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Szklarska Poręba: Odbudowa mostu drogowego na potoku Kamieńczyk  
                         w ciągu ulicy Stromej w Szklarskiej Porębie 

     
       Numer ogłoszenia:   109711 - 2007;  data zamieszczenia: 30.06.2007 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Szklarska Poręba, ul. Mariana Buczka 2, 58-580 Szklarska Poręba, 
woj. dolnośląskie, tel. 075 7174811, fax 075 7174818. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.szklarskaporeba.pl 

 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 
 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu drogowego na potoku 
Kamieńczyk w ciągu ulicy Stromej w Szklarskiej Porębie. 
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projektowany zakres odbudowy 
przeprawy obejmuje wymianę ustroju nośnego mostu na nowy płytowy o konstrukcji żelbetowej, 
rekonstrukcję i wzmocnienie istniejących przyczółków, remont i częściową przebudowę murów oporowych 
celem przystosowania ich do roli przyczółków oraz uzupełnienie pustek w poziomie posadowienia 
powstałych w wyniku przejścia wód powodziowych. Dodatkowo przewidziano wykonanie kamienno-
betonowego umocnienia dna pod mostem. Wysokość konstrukcyjna nowego przęsła z jazdą górą jest o 390 
mm większa od wysokości konstrukcyjnej istniejącego przęsła. Spowodowane jest to koniecznością 
zwiększenia nośności obiektu. Zastosowano konstrukcję płytową pełną ze zbrojonego betonu B40 F150 
W8, opartą na wzmocnionych istniejących masywnych podporach. W przekroju poprzecznym przęsła 
nadano płycie pomostowej dwustronny 2,5 % daszkowy spadek. Schematem stycznym projektowanego 
przęsła jest wolnopodparty  
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jednoprzęsłowy dźwigar powierzchniowy. Płytę przęsła oparto bezpośrednio na projektowanych 
żelbetowych głowicach podpór za pomocą przekładek z trzech warstw papy zgrzewanej. Na niższym 
przyczółku zastosowano dodatkowo pręty kotwiące Ø 25 celem uzyskania liniowego łożyska stałego. 
Przęsło zaopatrzono w kamienne (granitowe) prefabrykowane gzymsy mocowane do płyty za pomocą 
prętowych stalowych kotew. Projekt zakłada, że kamienne gzymsy będą jednocześnie straconym 
deskowaniem. Ze względu na stan istniejącego obiektu zakłada się jego częściową rozbiórkę wraz z 
dojazdami w obszarze koniecznych do wykonania robót ziemnych. Przęsło zaopatrzone zostanie w 
obustronne stylizowane balustrady z poręczami drewnianymi z twardego, dębowego drewna. Obiekt po 
przeprowadzonej odbudowie posiadać będzie nośność 300 kN (klasa obciążenia C wg PN-85.S-10030) i 
będzie przystosowany również do bezpiecznego użytkowania przez pieszych i rowerzystów.  
Projektowane (docelowe) podstawowe parametry techniczne obiektu:  
-spadek podłużny nawierzchni i konstrukcji przęsła 1,0 %,  
-średni kąt skrzyżowania mostu z rzeką Kamienna ~72,  
-liczba przęseł - 1,  
-liczba podpór- 2,  
-długość całkowita mostu mierzona wzdłuż płyty pomostowej- 9,60 m ,  
-rozpiętość teoretyczna (obliczeniowa) przęsła ustroju nośnego mierzona po skosie - 9,00 m,  
-rozpiętość mierzona w świetle podpór (minimalna - 6,85 m,  
-szerokość całkowita przęsła - 5,54 m,  
-szerokość użytkowa mostu- 4,10 m,  
-spadek poprzeczny nawierzchni (daszkowy) 2,5 %,  
-wysokość dźwigara powierzchniowego - 0,64 m,  
-maksymalna wysokość konstrukcyjna obiektu - 0,65 m,  
-światło pionowe pod obiektem - 2,09 m. 
 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.10-6. 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 
 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 60. 
 

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

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: nie jest wymagane 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 
udziału w postępowaniu:  
1- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym 
przedmiotowi zamówienia  
2-posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia.  
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W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki : a)wskazać do uczestniczenia w 
wykonaniu niniejszego zamówienia osoby , w tym co najmniej 1 osoby posiadającej uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub z ograniczeniami w specjalności 
mostowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie 
wcześniej obowiązujących przepisów, przynależącej do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, 
posiadającej co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe w specjalności mostowej na stanowisku 
kierownika robót lub brygadzisty lub majstra ; b)wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem 
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 
roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia.  
3-znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. 
W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki : a)posiadać środki finansowe w 
wysokości co najmniej 50 000 PLN lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000 
PLN.  
4- nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 u.p.z.p.  
 
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana systemem jedynkowym wg 
zasady spełnia _ nie spełnia .  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania 
powyższych warunków wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:  
ad.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, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .W 
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej 
wykonawców w ofercie musi być złożony przedmiotowy dokument dla każdego z nich;  
ad.2  
- wykaz wszystkich osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na 
temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a 
także zakresu wykonywanych przez nich czynności, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do IDW, oraz dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają 
wymagane uprawnienia w tym dokumenty poświadczające posiadanie wymaganych uprawnień 
budowlanych i aktualne na dzień otwarcia ofert zaświadczenia przynależności do Okręgowej Izby 
Inżynierów Budownictwa. Wykonawca może wykazać kwalifikacje zawodowe, wykształcenie i 
doświadczenie załączając do Oferty proponowany przez Zamawiającego wzór CV według wzoru 
stanowiącego załącznik do IDW.  
-wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do IDW 
oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie.  
W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego 
zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i 
doświadczenie ;  
ad.3  
-informację z banku, w którym posiadają rachunek lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kredytowej, 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą 
posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez wykonawcę zdolności 
kredytowej w wymaganej wysokości. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia, dokument w. wymieniony , winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród 
wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunku udziału w postępowaniu.  
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ad.4 - oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do IDW, o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu .W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego 
zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w/w dokument może być złożony przez każdego z 
wykonawców składających ofertę wspólną albo może być złożony wspólnie, lecz w takim wypadku 
oświadczenie musi być podpisane przez pełnomocnika albo przez upoważnionych przedstawicieli każdego 
z wykonawców składających ofertę wspólną. 

 

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.szklarskaporeba.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:  
 w siedzibie Zamawiającego; zapotrzebowanie na siwz należy wysłać faksem  (075) 75 47 724. 
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
   23.07.2007 godzina  08:30,  miejsce: siedziba Zamawiającego - Urząd Miasta Szklarska Poręba , 58-580 
Szklarska Poręba, ul. M. Buczka 2 - sekretariat lub za pośrednictwem np. operatora publicznego. 
 
IV.3.5) Termin związania ofertą:  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: 
 
                              UWAGA:   zmiana numerów   
                                                                                     telefon (075) 75 47 700 ;   fax (075) 75 47 724 
 

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych      
 


