
                 OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego

SEKCJA  I :  Zamawiający
I.1 Nazwa i adres : Gmina Rejowiec Fabryczny, ul. Lubelska 16 , 22 – 170 Rejowiec Fabryczny
     woj. lubelskie, tel. 82 5664121 , faks 82 5664-211
     Adres strony internetowej Zamawiającego : www.ug.rejowiec.pl
I.2 Rodzaj Zamawiającego : Administracja samorządowa .

SEKCJA  II :  Przedmiot zamówienia
II.1 Określenie przedmiotu zamówienia .
II.1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego : Modernizacja dróg gminnych gruntowych
          w Gminie Rejowiec Fabryczny
II.1.2 Rodzaj zamówienia : roboty budowlane
II.1.3 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia : Przedmiotem zamówienia
          jest modernizacja dróg gminnych gruntowych w Gminie Rejowiec Fabryczny w
          miejscowości Toruń dz. nr 583 i Kanie Stacja działka nr 97 oraz działka nr 226. 
          Zakres robót do wykonania : - Toruń działka nr 583 na długości 600 m zdjęcie humusu, 
          wyprofilowanie i zagęszczenie podłoża , ułożenie warstwy ulepszającej z kruszywa łamanego 
          o gr. 15 cm po uwałowaniu o frakcji 0-31,5 mm i obrobienie na czysto skarp i korony
         nasypów.
         - Kanie Stacja działka nr 97 na długości 700 m mechaniczne oczyszczenie nawierzchni
         drogowych, mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym
         sortowanym, warstwa nawierzchni z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm o grubości 
         10 cm po zagęszczeniu na szerokości 4,5 m, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów.
         - Kanie Stacja działka numer 226 na długości 500 m mechaniczne wykonanie koryta z
         zagęszczeniem podłoża, warstwa podbudowy z gruzu betonowego lub kruszywa kamiennego
         o grubości 15 cm po zawałowaniu, nawierzchnia z kamienia o frakcji 0-31,5 mm o grubości
         po zawałowaniu 7 cm, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów .
II.1.4 Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : tak
         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających :
         Zamawiający przewiduje że w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego mogą
         wystąpić zamówienia uzupełniające, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 ustawy w wys.
         do 30% .
II.1.5 Wspólny słownik zamówień (CPV) : 45.23.31.24-4
II.1.6 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie
II.1.7 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : tak
II.2 Czas trwania zamówienia lub termin wykonania : zakończenie 31.10.2012 r

SEKCJA III : Informacje o charakterze prawnym , ekonomicznym , finansowym i
                        technicznym .
III.1  Wadium : Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium .
III.2  Zaliczki : Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia .
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 . Należy złożyć oświadczenie. Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku
odbywać się będzie na podstawie przedłożonego oświadczenia .
III.3.2 Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku .

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


          Należy złożyć oświadczenie . Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku
          odbywać się będzie na podstawie przedłożonego oświadczenia .
III.3.3 Potencjał techniczny .Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku .
          Należy złożyć oświadczenie . Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego warunku
          odbywać się będzie na podstawie przedłożonego oświadczenia .
III.3.4 Osoby zdolne do wykonania zamówienia .Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
           warunku . Należy złożyć oświadczenie . Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego
           warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego oświadczenia .
III.3.5 Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
           warunku . Należy złożyć oświadczenie . Ocena spełniania przez Wykonawcę niniejszego
           warunku odbywać się będzie na podstawie przedłożonego oświadczenia .
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:
        W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy,
        należy przedłożyć oświadczenie.
III.5 Dokumenty podmiotów zagranicznych :
        Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
        Polskiej przedkłada 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.
III.6 Inne dokumenty : formularz ofertowy, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ ,
        kosztorysy ofertowe na modernizację dróg gminnych w miejscowości Toruń i Kanie Stacja.
III.7 Nie ogranicza się możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców,
        u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne .

SEKCJA  IV : Procedura
IV.1 Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
IV.2 Kryteria oceny ofert : najniższa cena
IV.2.1 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie
IV.3 Zmiana umowy : nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
       do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy .
IV.4 Adres strony internetowej, na której jest dostępna SIWZ : www.ug.rejowiec.pl  
       zakładka przetargi.
       SIWZ można uzyskać pod adresem : Gmina Rejowiec Fabryczny , ul. Lubelska 16 ,
       22 – 170 Rejowiec Fabryczny , pokój nr 8 .
IV.5 Termin związania ofertą : 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert .
IV.6 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
        Europejskiej : nie dotyczy .
IV.7 Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia , w przypadku
        nieprzyznania środków pochodzących z budźetu 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
IV.8 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
IV.9 Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 16.07.2012 r  pod Nr 251910 – 2012 .   

                                                                                  Zatwierdził : Zdzisław Krupa – Wójt Gminy 
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