Gózd: Przebudowa drogi gminnej nr 350102W wraz z infrastrukturą
towarzyszącą w miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice
Kolonia, Wojsławice, Kolonia Kłonówek
Numer ogłoszenia: 5358 - 2011; data zamieszczenia: 13.01.2011
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.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gozd.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 350102W
wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowościach: Małęczyn, Grzmucin, Wojsławice Kolonia,
Wojsławice, Kolonia Kłonówek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - długość odcinka 9787,50
mb, szerokość jezdni (warstwy wiążącej 5,00 m), - zakres prac obejmuje: I Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.(obsługa
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza), -Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o
średnicy 40-60 cm, -Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 70-90 cm, Karczowanie krzaków i odrostów, -Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4
cm z wywozem materiału w miejsce wskazane przez inwestora, -Rozebranie przepustów rurowych rury betonowe o śr. 60 cm, -Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej wysokości 6 cm na podsypce
cem. - piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, II Roboty ziemne -Zdjęcie warstwy humusu z
poboczy i rowów gr. 10 cm transp. urobku poza teren budowy, -Zdjęcie warstwy humusu z poboczy
gr. 5 cm transp. urobku poza teren budowy, -Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
z wbudowaniem ziemi w pobocze lub rozrzucenie poza rowem, -Podczyszczenie rowów przydrożnych
przy grubości namułu do 30 cm z odwozem ziemi poza teren budowy, -Koryta gł 45 cm wykonywane
na poszerzeniach z wbudowaniem ziemi w pobocze lub z transp. urobku poza teren budowy, III
Podbudowa -Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod poszerzenia, chodniki, zjazdy, -Warstwy
odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm pod konstrukcje poszerzenia jezdni, Dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna,
stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -poszerzenia i zjazdy na drogi
boczne, -Wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanek mineralno-asfaltowych AC16 W 50/70,
grubość warstwy wyrównawczej po zagęszczeniu 4 cm, - poszerzenia i zjazdy na drogi boczne, Skropienie podbudowy z kruszywa bitumem w ilości 0.5-0.7 kg/m2, IV Nawierzchnia -Oczyszczenie i
skropienie starej nawierzchni bitumem w ilości 0.5-0.7 kg/m2, -Mechaniczne wyrównanie istniejącej
nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC16W 50/70 mm w ilości min 100 kg/m2 (min 4cm),

-Wykonanie wiązania międzywarstwowego poprzez skropienie warstwy wyrównawczej i podbudowy
z betonu asfaltowego(zjazdy) bitumem w ilości 0.1-0.3 kg/m2, -Nawierzchnie z mieszanek mineralnoasfaltowych AC11 S 50/70, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, -Wykonanie poboczy z
kruszywa łamanego 0/31.5 , gr. 10 cm , V Odwodnienie -Przepusty rurowe D=80 cm - ławy
fundamentowe żwirowe, -Ścianki czołowe prefabrykowane dla przepustów z rur o średnicy 80 cm, Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe lub PEHD o średnicy 80 cm, -Zakończenie
kołnierzowe dla przepustów z rur o średnicy 50 cm, -Regulacja wysokościowa zasuw i studzienek
wodociągowych, VI Remont nawierzchni na moście -Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych z
wywozem i utylizacją, -Rozebranie poręczy ochronnych, -Rozebranie nawierzchni asfaltowej w strefie
chodnika, -Rozebranie izolacji z płyty mostu, -Zbrojenie betonu stalą klasy A-II lub BSt-500s w
strefie chodników, -Obsadzenie kotew w betonie za pomocą żywic, -Beton konstrukcyjny B-30 w
deskowaniu, -Izolacja z papy termozgrzewalnej gr. 1cm, -Naprawa ubytków betonu zaprawą typ PCC
grubości 2.0 cm, -Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu powłoką hydrofobową elastyczną, -Uszczelnienie styków betonu belki podporęczowej z nawierzchnią Laterbitem Bg 2x4 cm,
-Przykrycie szczeliny dylatacyjnej na styku płyty pomostu ze skrzydełkami, -Cienkowarstwowa
nawierzchnia z żywic epoksydowych gr. 4 mm, -Barieroporęcz podatna bezprzekładkowa typu I 1100
mm, VII Organizacja ruchu -Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 50 mm, Pionowe znaki drogowe średnie folia typ II znaki A,B,D,T, -Pionowe znaki drogowe E-17, E-18, Demontaż znaków drogowych, -Bariery ochronne stalowe jednostronne SP-4, Szczegółowy zakres
prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót będący załącznikiem
do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.



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.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
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:
05.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 20 000 PLN należy wnieść do dnia 03.02.2011
r. w podanej niżej formie. 1. W pieniądzu. 2. W poręczeniu bankowym lub w poręczeniu Spółdzielczej
kasy oszczednościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym.
3. W gwarancjach bankowych. 4. W gwarancjach ubezpieczeniowych. 5. W poręczeniach udzielanych
przez podmioty o których mowa w art.6 ust.5 poz.2, Ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utrzymaniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275. Wadium wnoszone w
pieniądzu należy wnieść w formie przelewu bankowego na wydzielony rachunek zamawiającego :
Bank PKO S.A. II Oddział w Radomiu Nr Rachunku 72 1240 3259 1111 0010 0618 1333, które
powinno się znaleźć na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert.

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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 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, potwierdzonych dokumentami, że
roboty te zostały wykonane prawidłowo.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 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,

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
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 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 dla 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







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



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
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
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
Kierując się zapisami art.144 ust.1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz.U.2007r. Nr 223 poz. 1655 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, b) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne (kategoria gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu
umowy, c) jeżeli wystąpią znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki
terenowe w szczególności podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty
budowlane itp. uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, Warunkiem dokonania
zmian postanowień zawartej umowy jest protokół konieczności podpisany przez przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół, powinien zawierać szczegółowe uzasadnienie konieczności

wprowadzenia zmiany 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 p. nr 119.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.02.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Goździe ul. Radomska 7, 26-634 Gózd p. nr 113.
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

