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Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

  

„Przebudowa drogi gminnej nr 1524007 Jabłonna przez wieś od km 0+000 do 0+900”

  

Numer ogłoszenia BZP232304 - 2011; data zamieszczenia: 05.08.2011
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody , ul. St. Staszica 3, 27-230 Brody, woj. świętokrzyskie, tel.
041 2711205, faks 041 2711231.

    
    -  Adres strony internetowej zamawiającego: www.brody.info.pl  

  

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 gminnej nr
1524007 Jabłonna przez wieś od km 0+000 do 0+900”

  

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 1 / 8



Przetarg nieograniczony - „Przebudowa drogi gminnej nr 1524007 Jabłonna przez wieś od km 0+000 do 0+900"

Wpisany przez Łukasz Wzorek
piątek, 05 sierpnia 2011 11:58 - Poprawiony piątek, 05 sierpnia 2011 12:05

  

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
projektu jest przebudowa drogi gminnej nr 1524007 w Jabłonnie polegające na wykonaniu n/w
prac:

  

roboty ziemne 175,95m3 , umocnienie rowu korytami żelbetowymi 192mb, umocnienie skarp
płytami betonowymi ażurowymi 80m 2 utwardzenie poboczy tłuczniem
kamiennym 107,66m 2,
wykonanie nawierzchni z destruktu na poboczach 1 148,75m
2 

wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną 257,378t, wykonanie
nowej nawierzchni asfaltowej 3 861,90m
2

, przebudowa kolidującego gazociągu w 4 miejscach

  

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

  

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.26-9, 45.11.21.00-6, 45.23.24.52-5.

  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

  

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 14.10.2011.

  

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

  

III.1) WADIUM
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Informacja na temat wadium: w postępowaniu nie jest wymagane wadium

  

III.2) ZALICZKI

    
    -  Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie  

  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

    
    -  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania   

  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    
    -  Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert   

    
    -  III.3.2) Wiedza i doświadczenie  

  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    
    -  Doświadczenie - rozumiane jako zrealizowane (zakończone i odebrane) w ciągu ostatnich
5 lat a jeśli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) przed dniem wszczęcia niniejszego
postępowania minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj: roboty budowlane polegające na ,
budowie, odbudowie, odnowie, przebudowie, itp. drogi (lub drogi z odwodnieniem), o wartości
nie mniejszej niż wartość przedstawiona w ofercie każde potwierdzone dokumentami , że roboty
te zostały wykonane należycie (dokumenty te muszą zawierać wartość robót oraz ich zakres )
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że
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łącznie spełniają powyższy warunek.   
    -  III.3.3) Potencjał techniczny  

  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    
    -  wykażą, że dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w
tym minimum: koparką do robót ziemnych - 1szt., samochodem samowyładowawczym wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie niniejszego zamówienia mogą wykazać, że łącznie spełniają powyższy warunek.
 
    -  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    
    -  o Kierownik budowy musi posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania
robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub konstrukcyjno- budowlane bez ograniczeń w
zakresie dróg oraz przynależeć do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ustawa z dnia
07.lipca 1994r. - Prawo budowlane Dz. U. 207 z roku 2003, poz. 216 - tekst jednolity z póź.
zmianami)   
    -  III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    
    -  posiadania opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia   

  

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 spełnieniu warunków udziału w
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postępowaniu, należy przedłożyć:   
    -  wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone   
    -  wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami   
    -  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień  

    -  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia   
    -  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:   
    -  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia   
    -  aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy   
    -  aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert   
    -  aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert   
    -  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert   
    -  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert   
    -  wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
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postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.   
    -  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych  

  

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

    
    -  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert   
    -  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert   
    -  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert   
    -  III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio
miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia   

  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

  

SEKCJA IV: PROCEDURA
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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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

  

IV.3) ZMIANA UMOWY

  

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  

Zamawiający na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany
umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: a/ wystąpienie warunków
geotechnicznych, których nie można było przewidzieć w chwili udzielenia zamówienia, b/
wystąpienie niesprzyjających warunków atmosferycznych, c/ działanie sił natury, uznanych za
stan klęski żywiołowej, d/ zmiany w dokumentacji projektowej, dokonywanej na wniosek
Zamawiającego/Wykonawcy, e/ zmiany ilości robót w poszczególnych pozycjach Formularza
cenowego spowodowanych różnicą między przedmiarem a obmiarem wykonanych robót, f/
zmiany technologii wykonywanych robót, zmiany materiałów oraz wykonania robót zamiennych,
g/ rezygnacja z części robót, h/ zmiana terminu wykonania robót ze względu na konieczność
wykonania robót dodatkowych.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  

http://bip.brody.info.pl

  

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.08.2011 godzina 09:45, miejsce: Urząd Gminy w Brodach ul. St. Staszica 3 27 - 230 Brody
pok 103.

  

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane ze środków budżetu państwa dla
jednostek samorządu terytorialnego na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem
skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych.

  

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
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