Gózd dnia 17.03.2010r.

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:
„Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kościelnej
w miejscowości Gózd i przebudowa ciągów przy Gminnym Centrum Informacji
w miejscowości Klwatka”

 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 31 sierpnia 2010r.
 Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:
Zadanie 1
Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Kościelnej w miejscowości Gózd CPV
45223300-9 (Roboty budowlane w zakresie parkingów), CPV 45233161-5 (Roboty budowlane w
zakresie chodników) polegająca na:
1. Roboty ziemne, w tym:
- roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie
placów postojowych,
- wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III,
- roboty ziemne wyk. koparkami podsiębiernymi 0.25 m³ w ziemi kat. I-III uprzednio
zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. 5
km,
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
w gruncie kat.I-IV.
2. Roboty nawierzchniowe parkingu
- podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu,
- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cementowopiaskowej,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubość 8 cm na podsypce cementowopiaskowej.
3. Chodniki, w tym:
- podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym – 5 cm grubość warstwy po zagęszczeniu,
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubość 6 cm na podsypce cementowopiaskowej.
4. Krawężniki i obrzeża, w tym:
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat. III-IV,
- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.III-IV,
- ława pod krawężniki betonowa zwykła beton B-15,
- ława pod krawężniki betonowa z oporem beton B-15,
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej,
- krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej,

- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem.
Zadanie 2
Przebudowa ciągów przy Gminnym Centrum Informacji w miejscowości Klwatka CPV
45223300-9 (Roboty budowlane w zakresie parkingów), CPV 45233161-5 (Roboty budowlane w
zakresie chodników) polegająca na:
1. Roboty przygotowawcze, w tym:
- roboty pomiarowe przypowierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod nawierzchnie placów
postojowych,
2. Roboty rozbiórkowe, w tym:
- mechaniczne rozebranie naw. betonowej gr. 12 cm, z transportem materiału z rozbiórki poza
teren budowy na odl. 5 km,
- rozebranie nawierzchni z kostki brukowej gr. 6 cm, materiał do ponownego wbudowania,
- rozebranie obrzeży 8x30 cm, materiał do ponownego wykorzystania
3. Roboty ziemne, w tym:
- roboty ziemne poprzeczne, wykonanie koryta pod nawierzchnię i chodniki,
- roboty ziemne z transportem urobku poza teren budowy z ziemi uprzednio zmagazynowanej
w hałdach,
- formowanie i zagęszczanie nasypów,
- profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdnia - 290.4 miejsca postojowe
- 62.5 plac manewrowy - 160.6 chodniki 122.1,
4. Podbudowa w tym:
- warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm pod konstrukcje
nawierzchni: jezdnia 290.4, miejsca postojowe 62.5, plac manewrowy 160.6,
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=2.5Mpa warstwa gr. 10 cm – pod
konstrukcję nawierzchni i miejsca postojowe
- podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem R=1.5Mpa warstwa gr. 10 cm – pod
konstrukcję chodnika,
- dolna warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/63 mieszanka optymalna,
stabilizowanego mechanicznie grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod konstrukcję
nawierzchni miejsc postojowych
5. Nawierzchnie w tym:
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm, układane na podsypce cementowopiaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem jezdnia 290.4 miejsca postojowe 62.5 plac
manewrowy 160.6
7. Krawężniki, obrzeża, zjazdy, chodniki
- krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu B-10 54.5
krawężnik na płask 29.0
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm wibroprasowane,
- chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej 1:3 gr. 3 cm.
Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa przedmiar
robót będący załącznikiem do specyfikacji.

a)
b)
c)
d)

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają
warunki dotyczące:
posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
posiadania wiedzy i doświadczenia;
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;
sytuacji ekonomicznej i finansowej.

 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 - zrealizowano min. 2 roboty budowlane, w tym jedno
przedsięwzięcie budowlane na zamówienie o wartości robót nie mniejszej niż wartość
netto składanej oferty (załącznik nr 5).
3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami
4.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).
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień.
6. Sprawozdanie finansowego albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego
rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych
do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostanie trzy lata obrotowe, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
7. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Opłacona polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia
9. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia art. 24 ustawy (załącznik nr 4)
10. 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,
- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24
ust.1 pkt. 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 7 kwietnia 2010 r. do godz. 10:00.
 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 7 kwietnia 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.

