
                                                                                                                  Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                                                do zamieszczenia w siedzibie
                                                                                                                          zamawiającego  

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

1.   Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny  , ul. Lubelska 16  22-170 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 zakładka przetargi .
4.  Przedmiotem zamówienia jest „ Budowa drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych do oczyszczalni 
     ścieków w Pawłowie” .

Szczegółowo zakres robót i warunki realizacji zostały określone w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót które zostały zamieszczone na stronie 
internetowej urzędu jak również są dostępne w  wersji papierowej w siedzibie zamawiającego 
pok.nr.8 .

5.   Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
      - Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni
      - Budowa dróg i placów wewnętrznych na terenie oczyszczalni

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
6.   Termin wykonania zamówienia :   30.10.2010 r.
7.  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
1.2.  Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia  
1.3.  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 oraz spełniają warunki
art.22 ustawy
2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków udziału.
2.1. Na potwierdzenie warunku opisanego w pkt 1.1 Zamawiający nie wymaga żadnych 
dokumentów przewidzianych w ustawie (koncesje,zezwolenia,licencje)
2.2. Wykonawca spełni warunek podany w pkt 1.2 jeżeli wykaże się wykonaniem w ciągu ostatnich 
5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 robót 
budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot 
zamówienia (za roboty budowlane odpowiadające wartości zamówienia Zamawiający uważa roboty 
o wartości nie mniejszej niż 350 000 zł netto, a odpowiadające swoim rodzajem Zamawiający 
uważa roboty polegające na budowie drogi o klasie technicznej co najmniej D) Załącznik Nr 4
 Wykonawca spełni warunek podany w pkt 1.2  jeżeli dysponuje co najmniej jedną osobą, która 
pełnić będzie funkcję kierownika budowy o specjalności drogowej oraz dysponuje potencjałem 
technicznym  Załącznik Nr 5 i 6
2.3. Wykonawca spełni warunek podany w pkt 1.3 znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia gdy będzie ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę nie mniejszą niż 300 000 zł.
Konsorcjum może wspólnie spełniać ten warunek.
2.4. Wykonawca spełni warunek punktu 1.3 gdy załączy informację banku w którym posiada 

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


rachunek potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
2.5. w wysokości nie mniejszej niż 350 000 PLN , wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert .W przypadku gdy o zamówienie ubiega się konsorcjum to 
warunek posiadania środków finansowych muszą spełniać wspólnie .
2.4. W celu spełnienia warunku opisanego w pkt.1.4 Wykonawca składa oświadczenia Zał. nr 7 i 8
3. 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.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowej innych podmiotów. Wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych 
podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres wykonania zamówienia. 
5. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców u których stwierdzono 
chciażby jedną z okoliczności o których mowa w art. 24 ustawy.
 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający żąda przedłożenia:
5.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 Załącznik Nr 9
5.2 Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w 
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
5.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków
5.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego że Wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne 
8.  Wykaz oświadczeń i dokumentów , jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania .
– Załącznik Nr 4  Wykaz wykonanych robót budowlanych
– Załącznik Nr 5 Oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym
– Załącznik Nr 6 Wykaz kadry
– Dokument potwierdzający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
– Informacja banku o posiadaniu środków finansowych
– Oświadczenie Nr 7 o spełnieniu warunków art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy PZP
– Oświadczenie Nr 8 o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.22 ust.1pkt.4 ustawy 
– Oświadczenie Nr 9 o braku podstaw do wykluczenia na podst.art.24 ust.1 i 2 ustawy
– Odpis z właściwego rejestru
– Zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego
– Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
– Załącznik nr 10 formularz ofertowy
– Załącznik Nr 11 zaakceptowany wzór umowy
9.   Wymagane jest wniesienie wadium  na: 
- Budowe drogi dojazdowej do oczyszczalni w wysokości 11 000 zł (słownie złotych: jedenaście 
tysięcy)
- Budowe dróg i placów wewnętrznych na terenie oczyszczalni w wysokości 3 000 zł (słownie 
złotych: trzy tysiące) w formach określonych w ustawie.
10.   Kryteria oceny ofert – cena 100%



11. Miejsce i termin składania ofert : Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
                                                            ul. Lubelska 16
                                                            do dnia 30.03.2010 r pok. nr 3  do 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 .
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