
                                                                                                                  Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                                                do zamieszczenia w siedzibie
                                                                                                                zamawiającego i na stronie
                                                                                                                internetowej
  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

I.   Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny  , ul. Lubelska 16  22-170 Rejowiec Fabryczny
woj.lubelskie , tel/fax 82 5664 – 211 .

II.   Przetarg nieograniczony – roboty budowlane
III.   Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
      zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
IV.  Przedmiotem zamówienia jest : 
     Remont drogi gminnej Gołąb – Kanie Stacja .
Remont obejmował będzie dwa odcinki AB o długości 2618 m i CD o długości 740 m.
Istniejąca droga na odcinku AB posiada nawierzchnię gruntocementową, natomiast odcinek CD
nawierzchnię z kruszywa.
Zakres zamówienia obejmuje :
1.Roboty ziemne
2.Przepusty
3.Podbudowa
4.Nawierzchnia
5.Chodnik i zjazdy
6.Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
7.Roboty wykończeniowe
8.Oświetlenie uliczne
     
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV
45233120 – 6  Roboty w zakresie budowy dróg
45233252 – 0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
V.  Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .
VI.  Termin wykonania zamówienia : do 31.07.2013 r.

VII Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
       tych warunków ;
     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy spełniają warunki dotyczące :

      1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
         przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
     2. posiadania wiedzy i doświadczenia ;
     3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
        wykonania zamówienia ;
     4.sytuacji ekonomicznej i finansowej .

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności , jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 należy złożyć :

• oświadczenie
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia  wykonawca składa :

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku

http://www.ug.rejowiec.pl/


wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone. Za spełnienie warunku uważane będzie wykonanie jednego zadania
polegającego na położeniu nawierzchni z betonu asfaltowego za kwotę nie mniejszą
niż 500 000 zł. 

W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia zamawiający żąda :

• wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami. Za spełnienie tego warunku będzie uważane dysponowanie
rozścielaczem do asfaltu o szerokości roboczej  3-6m.

• Wykazu  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.
Za spełnienie tego warunku będzie uważane dysponowanie jedną osobą z uprawnieniami
budowlanymi branży drogowej. 

W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia wykonawca składa :

• oświadczenie

VIII. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
     celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania
     wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust.1 
ustawy , oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  należy przedłożyć :

• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego
że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami.

• 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.

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy 
należy przedłożyć :



- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik nr 4 )
                    
Dokumenty podmiotów zagranicznych.

Jeżeli  wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast  dokumentów,  o  których  mowa  wyżej  składa  dokument  lub  dokumenty, 
wystawione  zgodnie  z  prawem  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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.
b)  nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków,  opłat  ,  składek  na  ubezpieczenie  społeczne  lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  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.
c)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.

Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty:

Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
Wypełniony przedmiar robót (załącznik nr 2 )

Ocena  spełnienia  powyższych  warunków  przeprowadzona  będzie  w  oparciu  o  kryterium 
„spełnia” lub „nie spełnia”.

IX. Informacja na temat wadium .
    Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 20 000 zł w formach określonych w ustawie.
X. Kryteria oceny ofert – cena 100%
XI. Miejsce i termin składania ofert : Gmina Rejowiec Fabryczny
                                                            ul. Lubelska 16
                                                            22 – 170 Rejowiec Fabryczny
                                                            do dnia 12.03.2013 r do godz. 12:00 /sekretariat/
XII. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert.
XIII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XIV. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
XV. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
XVI.Zamawiający przewiduje że mogą wystąpić zamówienia uzupełniające o których mowa
     w art.67.1 pkt.6. w wys. do 20% zamówienia podstawowego .
XVII.Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
     w dniu  15.02.2013 r pod numerem  63316 - 2013 .

                                                                                                

                                                                                    Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
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