Gozdnica: Remont chodników w Gozdnicy ul. Świerczewskiego, Zacisze.
Numer ogłoszenia: 193586 - 2014; data zamieszczenia: 09.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Gozdnicy , ul. Świerczewskiego 2, 68-130 Gozdnica, woj. lubuskie, tel. 068
3601076, faks 068 3601076.


Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gozdnica.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników w Gozdnicy ul. Świerczewskiego,
Zacisze..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 2. Przedmiotem zamówienia jest remont
polegający na zmianie istniejącej nawierzchni chodników na kostkę betonową gr 8 cm. Remont dotyczy części
chodników zlokalizowanych przy ul. Świerczewskiego, Zacisze w Gozdnicy i tak: - chodnik ul Świerczewskiego od
skrzyżowania z ul. Kombatantów i Żeromskiego do skrzyżowania z ul. Matejki i 3Maja , - chodnik ul. Zacisze prawa
strona od skrzyżowania z ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Kościelną, lewa strona od skrzyżowania z ul.
Świerczewskiego do wjazdu na teren pawilonu handlowego Zakres zadania obejmuje: 1) roboty rozbiórkowe
istniejącej nawierzchni chodników, krawężników drogowych wraz z ławami betonowymi i obrzeży chodnikowych, 2)
posegregowanie materiałów z rozbiórki, 3) transport, załadunek i rozładunek materiałów z rozbiórki nadających się
do ponownego użytku na odległość do 1 km., 4) utylizację materiałów z rozbiórki nie nadających się do użytku oraz
z urobku z wykopów pod podbudowy, 5) wymianę krawężników na całej długości chodnika na krawężniki betonowe
15x30cm. Na wjazdach i przejściach zastosować krawężniki najazdowe wtopione 15x22cm oraz przejściowe
15x22x30. Krawężnik na wysokości przejścia i zjazdów do posesji należy obniżyć do uzyskania światła 2cm. Na
włączeniach dróg bocznych zastosować krawężniki łukowe o promieniach właściwych dla danego włączenia zastosować krawężniki kamienne z rozbiórki. Projektuje się dwustronny spadek poprzeczny nawierzchni w kierunku
krawężnika o wartości 2%. Wysokość krawężnika do nawierzchni drogi 12 - 15 cm. 6) wykonanie chodnika konstrukcja przekroju poprzecznego chodnika - warstwa ścieralna z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8cm podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm - warstwa profilująco - odsączająca z pospółki o gr. 10cm 7) wykonanie
zjazdów - konstrukcja przekroju poprzecznego zjazdów indywidualnych. - warstwa ścieralna z kostki brukowej

betonowej czerwonej o gr.8cm - podsypka cementowo-piaskowa o gr. 5cm - podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5mm o gr. 15cm 8) regulację studzienek, powtórne osadzenie znaków drogowych i barierek ochronnych, 9)
wykonanie zjazdów z chodników dla osób niepełnosprawnych. 10) wymianę obrzeży chodnikowych. 11) Wskaźnik
zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę krawężnika, chodnik lub zjazd powinien wynosić co najmniej 0,97
według normalnej metody Proctora. 12) Zakres robót - rozebranie chodników z płytek betonowych m2 =1460,0 rozebranie nawierzchni z kostki granitowej m2 = 207,0 - rozebranie krawężników drogowych bet. mb= 772,0 rozebranie krawężników drog. kamiennych mb. =99,0 - montaż krawężników drogowych betonowych na ławach z
bet. z oporem = 772,0 - montaż krawężników drogowych kamiennych /z odzysku) na skrzyżowaniach, na ławach
bet. z oporem mb. 99 - wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej 20x10 szarej na podbudowie jw. m2 =
1340,0 - wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej 20x10 na podbudowie jw. m2 = 330,0 wymiana obrzeża chodnikowego mb = 200,0.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 4.000,00zł (słownie: cztery tysięcy złotych). 2. Wykonawca może wnieść wadium
jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany
jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na
konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Iłowej Nr 709658 0006 0000 1283 2017 0001 5. W przypadku wadium
wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku
Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium należy załączyć do oferty (nie zszywać z ofertą). 7. Niewniesienie wadium w
terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2
ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW



III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły (spełnia -nie
spełnia), w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia objętego
przedmiotowym postępowaniem. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy w
okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania Ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie) wykonali minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie,
przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub remoncie chodników z kostki o wartości nie mniejszej niż
210.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) brutto. Pod pojęciem (wykonanie w ciągu ostatnich 5
lat) rozumie się zakończenie roboty w tym okresie (protokół odbioru datowany nie wcześniej niż 5 lat
przed upływem terminu składania ofert). Załącznika nr 3 i 5 do SIWZ. Ocena spełnia ; nie spełnia



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
objętego przedmiotowym postępowaniem. Wykonawcy ubiegający się o realizację zamówienia w celu
wykazania spełniania warunku zobowiązani są złożyć tylko oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu (załącznik nr 3 do SIWZ). Ocena spełnia / nie spełnia



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia objętego przedmiotowym
postępowaniem. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi dysponować min. 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. W celu wykazania spełnienia
warunku należy złożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ wraz z informacjami 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. Ocena spełnia ; nie spełnia



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
zamówienia objętego przedmiotowym postępowaniem. W celu potwierdzenia spełnienia tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 210.000,00 PLN .
Ocena spełnia ; nie spełnia

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;



wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane
w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do 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.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów,
zasobami których będzie dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;



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
ubezpieczenia 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 zasoby
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.gozdnica.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA GOZDNICA ul.
Świerczewskiego 2 68-130 GOZDNICA pok. nr 9.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.06.2014 godzina
10:00, miejsce: Urząd Miejski w Gozdnicy ul. Świerczewskiego 2 68-130 GOZDNICA pok. nr 7.
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

