Gózd dnia 05.07.2010r.

OGŁOSZENIE
o zamówieniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej
14 000 euro a mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8
ustawy
na:
Budowę chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowościach Gózd i Klwatka”
CPV 45.23.32.22 – roboty w zakresie chodników
 Zamawiający: Gmina Gózd, ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd.
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest na stronie internetowej
Zamawiającego: www.gozd.pl .
Ponadto na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże specyfikację istotnych warunków
zamówienia w terminie do 5 dni od dnia wpłynięcia wniosku.
 Wymagany termin realizacji zamówienia – do dnia 30 września 2010r.
 Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa chodników dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12
w miejscowościach Gózd i Klwatka”
CPV 45.23.32.22 – roboty w zakresie chodników

- Roboty pomiarowe w terenie równinnym

- Ścinanie i profilowanie powierzchni rowu i terenu pod chodnik mechanicznie o grub. śred. 10 cm
- Zagęszczenie podłoża pod nasyp i konstrukcję chodnika w gruncie kat. II-IV
- Wykonanie nasypów z gruntu nasypowego (piasku) dowiezionego przez Wykonawcę – grunt Wykonawcy
wraz z uformowaniem i zagęszczeniem,

- Ustawienie obrzeży betonowych wibroprasowanych o wymiarach 30x8cm na podsypce cem.-piaskowej
grubości 3cm z wypełnieniem spoin zaprawą cem. piaskową

- Umocnienie powierzchni skarp syntetyczną
matą antyerozyjną

- Ułożenie chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 6cm w kolorze szarym na podsypce cem.
piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej wibroprasowanej o grubości 8cm na podsypce cem.

piaskowej grub. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem.

- Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 o grub. W-wy 15cm wraz z
zagęszczeniem

- Montaż bariery SP09/4 (materiał z odzysku)

- Montaż bariery SP09/4 (odcinek początkowy 12m i końcowy 8 m)

- Przestawienie istniejących obrzeży 30x8

- Osadzenie kotew O12 mm o długości 70cm ze stali 18G2b w otworach wykonanych w obrzeżach i gzymsie
(2 sztuki na jedno obrzeże), kotwy osadzić na zaprawie żywicznej

- Przełożenie istniejącego umocnienia skarpy z kostki grubości 6 cm

- Wypełnienie przestrzeni między obrzeżem i gzymsem betonem B-15

- Montaż wygrodzeń ,,olsztyńskich’’ na fundamentach betonowych

- Montaż rur przepustowych O600
- Umocnienie skarp kamieniem łamanym na zaprawie cementowej

- Humusowanie skarp (grubość warstwy humusu –warstwy ziemi urodzajnej 10 cm)
i obsianie trawą

- Umocnienie betonowymi ażurowymi elementami wibroprasowanymi o grubości 10 cm na podsypce
cementowo-piaskowej grubości 10 cm z wypełnieniem otworów betonem B15

Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót
kosztorysu ofertowego będący załącznikiem do niniejszej specyfikacji
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
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O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy:
których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie /tekst jednolity: DZ.U. Nr 223 poz.
1655 z 2007
z późn. zmianami/,
których oferta spełnia warunki zamieszczone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia,
w okresie ostatnich pięciu lat zrealizowali min. 2 roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, polegające na wykonaniu co najmniej:
- jednego przedsięwzięcia budowlanego w technologii brukarskiej na zamówienie o wartości robót
nie mniejszej niż wartość netto składanej oferty, potwierdzonych dokumentami, że roboty te
zostały wykonane prawidłowo.
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. przy wykonaniu zamówienia będzie
zatrudniony kierownik budowy o kwalifikacjach niezbędnych do wykonania zamówienia,
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi oraz zaświadczenie o
przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego, wymaganymi przepisami prawa
budowlanego i ustawy „o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz
urbanistów”,
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2
ustawy.

 WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków art. 22 ustawy (załącznik nr 3)
2.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres 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 (załącznik nr 5).
3.Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych
za 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 (załącznik nr 6).
4. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
5. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy (załącznik nr 4)
7. Zaświadczenia:
- 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, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy,
- aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego – potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, 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 ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – potwierdzające, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia,
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 ofert,
 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnia-nie spełnia”
 Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7,
26-634 Gózd, w pokoju nr 113 do dnia 27 lipca 2010 r. do godz. 10:00.
 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 27 lipca 2010r. w Urzędzie Gminy w Goździe w sali
nr 105 o
godzinie 10:15.
 Kryteria oceny ofert:
- cena 100%,
 Wadium nie jest wymagane.
 Termin związania ofertą – 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 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.

Otrzymują:
- 1 egz. wywieszony na tablicy ogłoszeń Zamawiającego
- 1 egz. przekazany do publikacji w BZP
- 1 egz. Przekazany do publikacji na stronie internetowej Zamawiającego
- 1 egz. A/a.

