Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn
ul. Bankowa oraz remont dróg gminnych w miejscowości
Grzmucin
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Gózd , ul. Radomska 7, 26-634 Gózd, woj. mazowieckie, tel. 048
3202097, faks 048 3202097.
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 w
miejscowości Małęczyn ul. Bankowa oraz remont dróg gminnych w miejscowości Grzmucin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest zadanie pod nazwą: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul.
Bankowa oraz remont dróg gminnych w miejscowości Grzmucin Przedmiot zamówienia obejmuje:
a. przebudowę drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Bankowa odcinek o długości 396,70 m w
tym: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsługą geodezyjną oraz
wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, - zdjęcie warstwy humusu z poboczy gr 10 cm z
transportem urobku poza teren budowy, - roboty ziemne (wykonanie koryta) z wbudowaniem ziemi
w nasyp lub transportem poza obręb budowy, - formowanie i zagęszczenie nasypów na poboczach,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku zagęszczonej mechanicznie, grubość
warstwy po zagęszczeniu - 10 cm, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa
łamanego 0/63 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po
zagęszczeniu 20 cm, - oczyszczenie i skropienie podbudowy asfaltem, - wykonanie warstwy
wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu - 4cm, - wykonanie
obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 o szerokości 0,5 m, warstwa gr. 10 cm, -

regulacja wysokościowa studni kanalizacji sanitarnej, zasuw i studzienek wodociągowych oraz
gazowych. b. przebudowę drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Bankowa odcinek o długości
959,70 m w tym: - roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych wraz z obsługą geodezyjną
oraz wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej, - mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem
pni o średnicy 50 cm, - roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w pobocze drogi lub
rozrzucenie poza rowem, - roboty ziemne z transportem ziemi w obrębie lub poza obręb budowy, formowanie i zagęszczenie nasypów na poboczach, - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, - wykonanie podbudowy z
kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna, stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po
zagęszczeniu 18 cm, - oczyszczenie i skropienie podbudowy asfaltem, - wykonanie warstwy
wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej, grubość warstwy po zagęszczeniu - 4cm, - wykonanie
obustronnych poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5 o szerokości 0,5 m, warstwa gr. 10 cm, renowacja rowów z nadaniem właściwych spadków przy grubości podczyszczenia do 30 cm, oczyszczenie przelotu istniejących przepustów, - regulacja wysokościowa studni kanalizacji
sanitarnej, zasuw i studzienek wodociągowych oraz gazowych, c. remont drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin odcinek o długości 487,00 m w tym: - oczyszczenie istniejącej nawierzchni,
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mieszanka
optymalna, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm, - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
kruszywem kamiennym 0/31,5 lub destruktem z obcięciem krawędzi na głębokość do 15 cm, podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami, d. remont drogi gminnej w
miejscowości Grzmucin odcinek o długości 650,00 m w tym: - mechaniczne oczyszczenie
istniejącej nawierzchni bitumicznej, - wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno asfaltowej w ilości 100 kg/m2 - gr. warstwy 4 cm, Szczegółowy zakres prac niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia określają przedmiary robót będące załącznikami do niniejszej
specyfikacji. Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne
nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu
zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub
równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Zamawiający dopuszcza zamówienie uzupełniające,
stanowiące nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegające na powtórzeniu
tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
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: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane
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
o

Za spełnienie warunku posiadania niezbędnego doświadczenia zamawiający uzna
wykonanie w okresie pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie) przed upływem składania ofert minimum jednej roboty budowlanej w
zakresie budowy lub przebudowy dróg o nawierzchni bitumicznej, z podaniem jej rodzaju,
wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że
te roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna dysponowanie minimum jedną osobą - która posiada uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.

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;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;
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postępowaniu na zasoby 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 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.4.4) 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
Istotne postanowienia umowy określone zostały we wzorze umowy. Istnieje możliwość
wprowadzenia zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Kierując się zapisami art.144 ust.1 Ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz.U.2010r. Nr 113 poz. 759 z póź.
zm. Zamawiający dopuszcza dokonanie zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) Zmiana
terminu realizacji umowy: a) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj.
niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i
których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w
szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy
budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Ostateczną decyzję w

sprawie dokonania zmian postanowień umowy podejmuje Kierownik Zamawiającego zatwierdzając
protokół konieczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Goździe ul. Radomska 7 26-634 Gózd.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7 26-634 Gózd.
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

