
Zmiana ogloszenia o 
zamówieniu do 
zamieszczenia na stronie 
internetowej

Ogloszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

        1.Nazwa i adres Zamawiajacego
Gmina Rejowiec Fabryczny , ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny 
woj.lubelskie , tel. 082 5664 - 121 , fax 082 5663-103

2. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci
powyzej 14 000 euro ( procedura uproszczona) .
3.Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakladka przetargi .
4.Przedmiotem zamówienia jest,. Budowa drogi gminnej 104600 na odcinku Leszczanka – Wólka 
Kanska i drogi powiatowej 1813L w miejscowosci Wólka Kanska wraz z najazdem na przejazd 
Kolejowy Linii Nr 7 Warszawa - Dorohusk w celu zamkniecia ciagu drogowego
Kanie – Wólka Kanska - Leszczanka - Liszno" .

Szczególowo zakres robót i warunki realizacji zostaly okreslone w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót które zostaly zamieszczone na stronie 
internetowej urzedu jak równiez sa dostepne w wersji papierowej w siedzibie zamawiajacego 
pok.nr.8 .

5.Zamawiajacy nie dopuszcza skladanie ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych .
6.Termin wykonania zamówienia :   30.10.2010 r.
7.O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie wykonawcy, którzy:
             1.Spelnienie warunków udzialu odnoszacych sie do posiadania niezbednej wiedzy i

doswiadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji
finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione wedlug ponizszych zasad:

1)udokumentowanie nalezytego wykonania przez Wykonawce, w ciagu ostatnich 5 lat przed
dniem wszczecia postepowania o udzielenie zamówienia, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych stanowiacych
przedmiot zamówienia o wartosci l 200 000 PLN kazda, z podaniem daty i miejsca wykonania
oraz zalaczeniem dokumentów potwierdzajacych, ze roboty zostaly wykonane nalezycie
2)potwierdzenie dysponowania osobami posiadajacymi uprawnienia do kierownika robotami
budowlanymi w specjalnosci: branza drogowa
3)ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci o wartosci nie mniejszej niz 500 000 PLN

2.Ocena spelnienia warunków udzialu w postepowaniu zostanie dokonana wg formuly ..spelnia -
nie spelnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach (wymaganych
przez Zamawiajacego i podanych w SIWZ) dolaczonych do oferty.
3.Zamawiajacy wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie
zlozyli oswiadczen i dokumentów potwierdzajacych spelnianie warunków udzialu w
postepowaniu lub, którzy zlozyli dokumenty zawierajace bledy, do ich uzupelnienia w
wyznaczonym terminie chyba, ze mimo ich uzupelnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
lub konieczne byloby uniewaznienie postepowania.
      8.Wykaz oswiadczen lub dokumentów potwierdzajacych spelnianie warunków

udzialu w niniejszym postepowaniu
Oswiadczenie wykonawcy o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu okreslonych w art. 22 
ust. l - Wykonawca sklada oswiadczenia, których wzór stanowia Zalac/nik Nr 7 oraz 

Nr 8 do niniejszej SIWZZalacznik 



l . W celu potwier dzenia, ze Wykonawca posiada upr awnienia do okr eslonej  dzialalnosci l ub 
czynnosci  or az nie podlega wykluczeniu na podstawie ar t . 24 ust, l  ustawy:

Aktualny opis z wlasciwego r ejestr u 
nie wczesniej  ni z 6 miesiecy pr zed uplywem ter minu 

skladania ofer t .
l .2. Aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika Urzedu Skarbowego, 

nie wc/esniej niz 3 miesiace przed 
uplywem terminu skladania ofer t .
Aktualne zaswiadczenie oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub K asy Rolniczego 

Ubezpieczenia Spolecznego 

nie wczesniej niz 3 miesiace przed 
uplywem terminu skladania ofer t .

2. W celu potwier dzenia spelnienia war unków posiadania pr zez Wykonawce niezbednej
wiedzy, niezbednych nar zedzi  i doswiadczenia or az dysponowania osobami  zdolnymi do
wykonania zamówienia:

wykonanych 

wykonania.

Zalacznik Nr  4 

Zalacznik 6 

Zalacznik Nr  5.

3. W cclu potwier dzenia spelnienia war unku znaj dowania sie pr zez Wykonawce w sytuacj i
ekonomicznej  i fi nansowej  zapewniajacej  wykonanie zamówienia:

I nformacje banku, 

1 . 1 . albo aktualne zaswiadczenie o wpisie do ewidencji 
dzialalnosci gospodarczej wystawione 

potwierdzajace, ze 
Wykonawca nie zalega z oplacaniem podatków, lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w 
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawione 

1.3. 
potwierdzajace, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem oplat oraz 

skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne. lub zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w 
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu wystawione 

      2.1Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczecia postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. przed dniem publikacji ogloszenia o zamówieniu, a
jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 robót
budowlanych o wartosci l 200 000 PLN kazda . wykazu robót budowlanych.
odpowiadajacym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiacym przedmiot zamówienia,
to jest budowa dróg z podbudowa betonowa i nawierzchnia asfaltowa z podaniem ich wartosci
oraz daty i miejsca 

Do wykazu Wykonawca zobowiazany jest dolaczyc dokumenty potwierdzajace . ze roboty te 
zostaly wykonane nalezycie (referencje, protokoly odbioru, itp.). Wykaz nalezy sporzadzic zgodnie 
ze wzorem stanowiacym do niniejszej S1WZ.
2.2 Znajduja sie w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniajacej wykonanie zamówienia, 
tj.posiadaja srodki finansowe lub zdolnosc kredytowa w wysokosci l 200 000 PLN
2.3Wykaz podstawowej kadry technicznej przewidzianej do realizacji zamówienia.

Nalezy potwierdzic posiadanie uprawnien budowlanych do kierowania robotami budowlanymi 
przez wskazane osoby w zakresie niezbednym do wykonania zamówienia w specjalnosci 
drogowej.
Poprzez dolaczenie potwierdzonej za zgodnosc kopii uprawnien budowlanych i kopii 
zaswiadczenia wydanego przez wlasciwa izbe samorzadu zawodowego (Okregowa Izbe 
Inzynierów Budownictwa), potwierdzajace wpis danej osoby na liste czlonków wlasciwej izby. 
Wykaz nalezy sporzadzic zgodnie z wzorem stanowiacym Nr do niniejszej SIWZ.

2.4. Do oferty dolaczono oswiadczenie dotyczace dysponowania niezbednym sprzetem
gwarantujacym wykonanie zadania 

3.1. w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzajaca wysokosc 
posiadanych srodków finansowych lub zdolnosc kredytowa wykonawcy w wysokosci nie 
mniejszej niz l 200 000 zlotych, wystawiona nie wczesniej niz 3 miesiace przed uplywem 
terminu skladania o fen. Przy skladaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o 
udzielenie zamówienia obowiazek zlozenia informacji banku dotyczy kazdego z 



wykonawców(czlonków konsorcjum ) z osobna.

       Sklad konsorcjum musi wspólnie spelniac warunek posiadania srodków finansowych w              
wysokosci nie mniejszej niz 1 200 000 zlotych.

3.2. potwierdzajacy, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci o 
wartosci nie mniejszej niz 500 000 PLN.
Przy skladaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy moga zlozyc jedna wspólna polise potwierdzajaca, ze wszyscy Wykonawcy sa 
ubezpieczeni od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci o wartosci 
nie mniejszej niz 500 000 PLN.

B. Wykaz oswiadczen lub dokumentów potwierdzajacych spelnianie warunków 
jakosciowych

zgodnosci z norma PN albo EN, lub
aprobata techniczna ITB, lub 
rekomendacja techniczna ITB, lub
wynik badania specjalistycznego laboratorium, lub dokument równoznaczny. Dokumenty 

potwierdzajace spelnianie warunków jakosciowych, Wykonawca zobowiazany jest 
przedlozyc Zamawiajacemu na jego zadanie z chwila dostarczenia materialów na budowe 
oraz dolaczyc do protokolu odbioru.

2. Do oferty oferent dolacza oswiadczenie dotyczace materialów, które beda uzyte z podaniem 
ich
cech charakterystycznych np. marki, producenta.

9. Wymagane jest wniesienie wadium w wys. 24 000 zl w formach okreslonych w ustawie.
10. Kryteria oceny ofert - cena 100%

Miejsce i termin skladania ofert : Urzad Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
do dnia 17.03.2010 r pok. nr 3 dogodz. 12:00

12.Termin zwiazania oferta: 30 dni od dnia skladania ofert.
13.Zamawiajacy nie zamierza zawierac umowy ramowej .
14.Zamawiajacy nie bedzie ustanawial dynamicznego systemu zakupów.
15.Zamawiajacy nie bedzie stosowal aukcji e lektronicznej .

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Polisa, a w pr zypadku jej  br aku inny dokument 

1. Certyfikaty lub deklaracj e 

11.
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