
                                                                                                  Ogłoszenie o zamówieniu

                                                                                                                                 do zamieszczenia w siedzibie

                                                                                                                                 zamawiającego i na stronie

                                                                                                                                 internetowej urzędu

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Rejowiec Fabryczny  , ul. Lubelska 16  22-169 Rejowiec Fabryczny

woj.lubelskie , tel. 082 5664 – 121 , fax 082 5663-103

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

powyżej 14 000 euro ( procedura uproszczona) .

3.  Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych

     warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl 

4. Przedmiotem zamówienia jest są roboty nawierzchniowe na drodze gminnej nr. 104605 L

w m. Zalesie Kańskie km 0+000 – 0+882 oraz roboty nawierzchniowe na drodze gminnej

Kanie – Krasne nr 104602 L na odc. km 0+940 – 1+744.

Szczegółowo zakres robót i warunki realizacji zostały określone w specyfikacji

technicznej i przedmiarze robót które zostały zamieszczone na stronie internetowej urzędu

jak również są dostępne w  wersji papierowej w siedzibie zamawiającego pok.nr.8 .

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .

6. Termin wykonania zamówienia : 30.08.2008r.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tych warunków :

     1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy, tzn.: 

a) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

c) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie

zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia; 

2) wykażą  się  odpowiednim doświadczeniem,  tj.:  w  ostatnich  5  latach,  a  jeśli  okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizowali co najmniej 

dwie roboty  o charakterze i wielkości odpowiadającej przedmiotowi zamówienia ,

3) wykażą się dysponowaniem osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: 

1 osoba – posiadająca uprawnienia do kierowania robotami drogowymi

1 osoba – do obsługi rozścielacza

1 osoba – do obsługi walca z wibratorem

1 osoba – do obsługi remontera

4  osoby  –  do  kierowania  samochodami  ciężarowymi  samowyładowczymi  z

przykryciem brezentowym .



4) wykażą się posiadaniem sprzętu do wykonania zadania min.

rozścielacz – szt. 1

walec z wibratorem – szt. 1

remonter – szt. 1

samochody ciężarowe samowyładowcze z przykryciem brezentowym – szt. 4

5) wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. posiadają środki finansowe

na wykonanie zadania min. 200 tys zł.

6) są  ubezpieczeni  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu  prowadzonej  działalności

gospodarczej na co najmniej 200 tys. zł .

7) W przypadku gdy o udzielenie zamówienia ubiega się konsorcjum, wówczas wymaga

się,  aby  żaden  z  jego  członków  nie  podlegał  wykluczeniu  z  postępowania  na

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, a członkowie łącznie spełniali warunki określone w

pkt 1 ust. 2–5 niniejszego rozdziału.

8) Zamawiający  dokona  oceny  spełniania  przez  Wykonawców  warunków  udziału  w

postępowaniu  na  podstawie  złożonych  w  ofercie  oświadczeń  i  dokumentów.

Wykonawcy nie spełniający warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt.7 Wykonawca zobowiązany

     jest złożyć wraz z ofertą niżej wymienione oświadczenia i dokumenty :

8.1     W  celu  potwierdzenia  ,  że  Wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania

określonej działalności lub czynności Zamawiający żąda :

- aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej , 

- aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń  Społecznych

potwierdzające  że  Wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  i  składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne ,

- aktualną  informację  z  Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie  określonym w art.  24

ustawy.

8.2 W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia

oraz  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania

zamówienia Zamawiający żąda :

- wykaz wykonanych robót budowlanych  załącznik nr 3

- wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi  załącznik nr  5

- wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia załącznik nr 4

8.3 W  celu  potwierdzenia  znajdowania  się  przez  Wykonawcę  w  sytuacji  ekonomicznej  i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający żąda :

- informacja banku w którym Wykonawca posiada rachunek o posiadaniu środków

- polisa  ,  lub  inny  dokument  stwierdzający  że  Wykonawca  jest  ubezpieczony  od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności .

Wykonawca składa również :



- formularz oferty załącznik nr 1 wraz z wypełnionym kosztorysem ofertowym

- oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2

- dowód wniesienia wadium 

- zaparafowany wzór umowy załącznik nr 6

8.4 Dokumenty,  o  których  mowa  j.w  należy  przedstawić  w  formie  oryginału  lub  kopii

poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji

Wykonawcy.

8.5 W przypadku  konsorcjum dokumenty  wymienione  j.w przedstawia  każdy z  członków

konsorcjum. Pozostałe dokumenty mogą  być  przedstawione przez jednego Wykonawcę

lub wspólnie.

8.6 W  przypadku  konsorcjum  do  oferty  musi  być  załączony  dokument  ustanawiający

pełnomocnika  konsorcjum  do  reprezentowania  go  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo reprezentowania  w postępowaniu i  przy zawarciu umowy w sprawie

zamówienia publicznego.

9. Wymagane jest wniesienie wadium w wys. 4 500 zł

10. Kryteria oceny ofert – cena 100%

11. Miejsce i termin składania ofert : Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny

                                                            ul. Lubelska 16

                                                            pok. nr 3 do dnia 2.07.2008 r. godz. 12.00 

12. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert .

13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej .

14. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.

15. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej .

  


