Ciepielów, dnia 06.03.2014 r.
RPORiI 271.8.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś - Remiza OSP
Numer ogłoszenia: 74378 - 2014; data zamieszczenia: 06.03.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,
woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.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
Łaziska Stara Wieś -Remiza OSP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Łaziska Stara Wieś -Remiza OSP, która
obejmuje: a) Roboty przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla
trasy drogowej w terenie równinnym dł. 450 mb b) Podbudowy: - Mechaniczne profilowanie i
zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni przy użyciu równiarki
samojezdnej i walca (450m x 3,2 m ) w tym parking przy remizie OSP - 300 m2 Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym
(mieszanka sortowana (0-31,5)), grubość warstwy ponad 10 cm. Śr.gr. 15 cm szer. 3,1 m
(450x3,1x0,15)w tym parking przy remizie OSP - 300 m2 w tym rozjazd 50 m2 c)
Nawierzchnie: - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa
wyrównawczo-wiążącej AC 16W gr. 3 cm po zagęszczeniu dla ruchu KR 1/2 (450m x 3,1m)+
rozjazd 50 m2 w tym parking przy remizie OSP - 300 m2 - Wykonanie warstwy ścieralnej gr.
3 cm z masy mineralno-asfaltowej po zagęszczeniu dla ruchu KR-1/2 AC 5 S szer. 3,00 m (
450 x 3,00 ) + rozjazdy 50 m2 w tym parking przy remizie OSP - 300 m2 d) Roboty
wykończeniowe i towarzyszące: - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy materiałem
kamiennym (mieszanką sortowaną) ponad 10 cm szer.0,50 m((0,5x450)x2) x śr. 15 cm Ustawienie słupków z rur stalowych Ø 50 mm do znaków drogowych , wraz z wykopaniem i

zasypaniem dołów z ubiciem warstwami - Przymocowanie do gotowych słupków znaków
ostrzegawczych typu A folia odblaskowa II generacji średniej wielkości 900 mm (znak A-7) Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A folia odblaskowa I
generacji średniej wielkości 900 mm (znak A-6b , A-6c) - Przymocowanie do gotowych
słupków znaków zakazu typu B folia odblaskowa I generacji średniej wielkości 800 mm B33(40 km);B-18 (10 t)) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót
(zał. nr 5), załączony do SIWZ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
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:
31.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł
Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: Urząd
Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003 Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy . b) poręczenie lub gwarancja
bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.) Brak wadium lub wniesienie wadium po
terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
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
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia

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:
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;

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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- harmonogram rzeczowo - finansowy prac, w którym wykonawca także wskaże części
zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne
wykonawcy) - Dokumenty wymagane przez SIWZ.
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: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 24.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1,
27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
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

Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk

