Gózd dnia 07.09.2009r.

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 chodnika dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 12 w miejscowości
Klwatka Gmina Gózd”
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 Listopada 2009 r.
Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi
krajowej nr 12 w miejscowości Klwatka Gmina Gózd” 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

- Ustawienie poręczy ochronnych sztywnych
Z pochwytami i poręczami z rur stalowych oraz rozstawie słupków co 2,5 m

- 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 będący załącznikiem do SIWZ.
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

-

b)

-

-

c)











a w szczególności:
aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej potwierdzający, że wykonawca prowadzi działalność
w zakresie wykonywania prac objętych zamówieniem wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
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 a w szczególności:
wykaz zamówień zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat
odpowiadających charakterowi zamówienia oraz o porównywalnej wartości
potwierdzony referencjami,
wykaz pracowników, którzy będą uczestniczyć w realizacji zamówienia
zawierający potwierdzenie posiadania wymaganych kwalifikacji i doświadczenia
w wykonawstwie (minimum: jedna osoba z uprawnieniami branży drogowej z
doświadczeniem 3 lat pracy w zawodzie),
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą ,,spełnianie spełnia”
Oferty pisemne należy składać w Urzędzie Gminy w Goździe ul.Radomska 7,
26-634 Gózd, w pokoju nr 112 do dnia 29 września 2009 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29 września 2009 r. 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.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

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.

