Gózd dnia 24.09.2009r.

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:

,,Przebudowę placu przy Urzędzie Gminy w Goździe ul. Radomska 7”
 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 maja 2010r.
 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa placu przy Urzędzie Gminy
w Goździe ul. Radomska 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 przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod
nawierzchnie placów postojowych,
- Mechaniczne karczowanie pni (śr. 66-75) cm,
- Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem
materiału z rozbiórki na odl. do 1 km,
- Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 20x30 cm wraz z ławą
z wywozem na odl. do 1 km,
- Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej,
- Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt
betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej,
- Rozebranie ław pod krawężniki z betonu.
2. Roboty ziemne, w tym:
- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV głębok. 20 cm,
- Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie
kat. I-IV – za każde dalsze 5 cm głębok.,
- Roboty ziemne wykopów koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m³ w gr.
Kat. III z transp. urobku samochód. samowyładowczymi na odległość do 1 km,
- Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m
w gruncie kat. IV.
3. Podbudowy w tym:
- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grub. warstwy po
zagęszcz.

- Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – za każdy dalszy 1 cm grub.
warstwy po zagęszcz. krotność = 7, 7x205=1435
- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm,
- Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym
z zagęszczeniem mechanicznym – śr. grub. warstwy po zagęszcz. do 10 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm,
- Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna- za każdy dalszy 1 cm grub. po
zagęszcz. – krotność=5, -5x140=700,
- Podbudowa betonowa bez dylatacji – grub. warstwy po zagęszczeniu 12 cm,
- Podbudowa betonowa bez dylatacji – za każdy 1 cm grub. warstwy po
zagęszczeniu – krotność=3, 3x31,2=93,6.
4. Krawężniki, obrzeża w tym:
- Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
- Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej,
- Ława pod krawężniki betonowa z oporem,
- Krawężniki granitowe wystające o wym. 15x30x100 cm na podsypce cem.
piaskowej,
- Obrzeża granitowe wtopione o wym. 8x25 cm na podsypce cem. piaskowej.
5. Nawierzchnie w tym:
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej,
- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowopiaskowej,
- Nawierzchnia z kostki granitowej 6/4 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypełnione zasypką granitową.
6. Odwodnienie
- Kanały z rur PCV łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm,
- Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem,
- Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych i ulicznych.
7. Zieleń
- Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim,
- Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia.
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
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
b) 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),
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
d) 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 15 października 2009 r. do godz. 09:00.
 Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 października 2009 r. w Urzędzie Gminy
w Goździe w sali nr 105 o godzinie 09:15.
 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.

