Zaręby Kościelne: PRZEBUDOWA DROGI PRZEZ WIEŚ ZGLECZEWO
PANIEŃSKIE
Numer ogłoszenia: 234024 - 2009; data zamieszczenia: 10.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby
Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA DROGI
PRZEZ WIEŚ ZGLECZEWO PANIEŃSKIE.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu
zamówienia: długość - 0,23 km, - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie
równinnym - 0,23 km, - wykopy z transportem urobku taczkami - 32,73 m3, - wykopy
koparkami - 141,00 m3, - formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami - 45,25 m3, zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami - 45,25 m3, - profilowanie i zagęszczenie
podłoŜa pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1.848,00 m3, - wykonanie nawierzchni z
mieszanki mineralno - bitumicznej, grubość warstwy wiąŜącej 3 cm - 1.155,00 m2, wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, gr. warstwy ścieralnej 4 cm 1.155,00 m2, - pobocze Ŝwirowe gr. 10 cm, szerokość 1 m - 1.842,00 m2, - zjazdy
gospodarcze , nawierzchnie Ŝwirowe dolna warstwa gr. 10 cm - 714,70 m2 - zjazdy
gospodarcze , nawierzchnie Ŝwirowe górna warstwa gr. 8 cm - 217,00 m2.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: NIE PRZEWIDUJE SIĘ
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie
Wykonawcy, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w
szczególności: 1. Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub
czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień tj., a)
prowadzi działalność w zakresie objętym zamówieniem. 2. Posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia
tj., a) w ciągu ostatnich 5 lat , a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie wykonał co najmniej 3 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem
i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i załączy
dokumenty potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie. b) dysponuje
kadrą techniczną posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności w zakresie dróg z co najmniej 5-cio letnim
doświadczeniem, wpisanymi na listę właściwej Izby InŜynierów Budownictwa, 3.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia. 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
w myśl art. 24 Ustawy Prawo zamówień publicznych..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz
oferty - załącznik nr 1 2. Oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych /załącznik nr 2/. 3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, z których wynikać
będą uprawnienia do wykonywania robót objętych zamówieniem - wystawione nie
wcześniej niŜ 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 3/. 4.
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o nie zaleganiu z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, Ŝe wykonawca uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie
wcześniej niŜ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert /załącznik nr 4/. 5.
Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS o nie zaleganiu z opłatami oraz
składkami na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, Ŝe
wykonawca uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu,
wystawione nie wcześniej niŜ 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert
/załącznik nr 5/. 6. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót
budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia oraz załączenia dokumentów potwierdzających,

Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie /załącznik nr 6/. 7. Wykaz podstawowego
personelu kierowniczego i technicznego, który będzie wykonywał lub uczestniczył w
wykonywaniu zamówienia, wraz z załączonymi uprawnieniami budowlanymi i
przynaleŜnością do właściwej Izby InŜynierów Budownictwa /załącznik nr 7/. 8.
Oświadczenie o zatrudnieniu podwykonawców /załącznik nr 8/. 9. Podpisany projekt
umowy /załącznik nr 9/..
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: najniŜsza 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.zareby-kosc.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14 07 - 323 Zaręby Kościelne.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 31.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zaręby Kościelne ul. Kowalska 14
07 - 323 Zaręby Kościelne pok. nr 10.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

