
owa: Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 101114 F w I owej - poprawa
bezpiecze stwa ruchu drogowego

Numer og oszenia: 33768 - 2009; data zamieszczenia: 19.02.2009
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina I owa , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00,

faks 0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa ulicy Ogrodowej nr 101114 F w

owej - poprawa bezpiecze stwa ruchu drogowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Dane ogólne i parametry robót:

W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan  zrealizowane nast puj ce elementy: - droga nr 1 na

odcinku L = km 0+035 do 0+284,00) , tj. L=249 mb - droga nr 2 na odcinku L = km 0+097,50 do 0+123,50) ,

L=26 mb - droga nr 3 na odcinku L= km 0+ 000,00 do 0+115,00 , L=115 mb - droga nr 4 na odcinku L= km

0+000,00 do 0 +051,00 , L=51mb Podbudowa z kruszywa amanego gr. 15cm i 25 cm Nawierzchnia dróg i

zjazdów z kostki betonowej gr.8 cm Chodniki z kostki betonowej gr. 6 cm Odwodnienie powierzchniowe w

postaci prefabrykowanych cieków betonowych, z odprowadzeniem poprzez studzienki do istniej cej

kanalizacji deszczowej Kraw nik betonowy 100x30x15 cm; obrze e 30x8 cm Powierzchnia ogólna jezdni,

zjazdów kostka 8 cm - 3088,9 m2 Powierzchnia ogólna chodników kostka 6 cm - 273,9 m2 Szczegó owy

zakres robót okre la dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robót oraz specyfikacjami

technicznymi wykonania i odbioru robót.

II.1.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.25-1, 45.23.31.27-5, 45.23.32.20-7,

45.23.24.10-9, 45.33.00.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.
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II.1.7) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 30.07.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiaj cy da wniesienia wadium w kwocie 20 000 z  przed up ywem

terminu sk adania ofert w jednej z form okre lonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówie  publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), czyli w: - w pieni dzu - w por czeniach

bankowych - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w por czeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci (Dz. U. Nr 109, poz.1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr

66,poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 2.Termin wnoszenia wadium up ywa w dniu sk adania ofert tj. 17.03.2009r.

godz. 12.00. 3. Wadium w pieni dzu nale y przela  na rachunek Zamawiaj cego: Bank Spó dzielczy w I owej

nr konta: 50 9658 0006 0000 1443 2007 0004

III.2) WARUNKI UDZIA U

Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych

warunków: 1. Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niana

tych warunków: 1. Wykonawca zobowi zany jest spe nia  wymagania zawarte w Art. 22 ust. 1 Ustawy

tj.: - posiada  uprawnienia do wykonywania dzia alno ci niezb dnej przy realizacji niniejszego

zamówienia (je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ) - posiada  niezb dn

wiedz  i do wiadczenie oraz potencja  techniczny, a tak e dysponuj  osobami zdolnymi do wykonania

niniejszego zamówienia - znajdowa  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie

zamówienia - nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia 2. Wykaza  si

wykonaniem w okresie ostatnich pi ciu lat robotami budowlanymi, a je eli okres prowadzenia

dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj cymi swoj  charakterystyk  przedmiotowi

zamówienia, z podaniem ich warto ci, dat i miejsca wykonania oraz za czenia dokumentów

potwierdzaj cych, e roboty te zosta y wykonane nale ycie np. referencje, protoko y z odbioru. 3. By

ubezpieczonym od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. 4.

Wnie  wymagane wadium 5. Spe nienie warunków b dzie oceniane na podstawie w ciwych

dokumentów wymienionych w punkcie 3. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spe niania warunków

udzia u w post powaniu: A. Zamawiaj cy dokona oceny spe niania ka dego z warunków na podstawie

za czonych do oferty dokumentów, o których mowa w ust. 3. Brak za czenia przez wykonawc

któregokolwiek z dokumentów zostanie uznany przez zamawiaj cego jako niespe nienie warunku, co
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dzie skutkowa  wykluczeniem wykonawcy z post powania, z zastrze eniem art. 26 ust. 3 Pzp; B.

Wykonawcy mog  wspólnie ubiega  si  o udzielenie zamówienia, jednak ka dy z wykonawców musi

za czy  do oferty dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a) pkt 1, a wszyscy wykonawcy musz  razem

za czy  do oferty dokumenty, o których mowa w ust. 3 lit. a) pkt 2 i 3. Ponadto wykonawcy wspólnie

ubiegaj cy si  o udzielenia zamówienia ustanawiaj  pe nomocnika do reprezentowania ich w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post powaniu i zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego. Je eli oferta wykonawców, wspólnie ubiegaj cych si  o udzielenie

zamówienia, zostanie wybrana, zamawiaj cy b dzie da  przed zawarciem umowy w sprawie

zamówienia publicznego, umowy reguluj cej wspó prac  tych wykonawców, zgodnie z art. 23 Pzp. C.

Ofert  wykonawcy wykluczonego uznaje si  za odrzucon ..

Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu

potwierdzenia spe niania warunków udzia u w post powaniu: 3. Informacja o o wiadczeniach i

dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w

post powaniu (je eli dotyczy): 1. O wiadczenie Wykonawcy, e nie podlega wykluczeniu na podstawie

Art. 22 ust. 1 oraz Art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy - za cznik nr 3. do SIWZ 2. Aktualny odpis z w ciwego

rejestru, albo za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy

wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, przedstawiaj ce

aktualny stan faktyczny i prawny Wykonawcy - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed terminem

sk adania ofert. 3. Za wiadczenia z w ciwego Urz du Skarbowego oraz w ciwego oddzia u Zak adu

Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e

Wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenia zdrowotne i

spo eczne, lub za wiadczenia, e uzyska  zgod  na zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty

zaleg ych p atno ci, lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie

wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert). 4. Aktualn  informacj  z Krajowego

Rejestru Karnego z zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawiony nie wcze niej ni  6

miesi cy przed terminem sk adania ofert. 5. Aktualn  informacj  z Krajowego Rejestru Karnego z

zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

terminem sk adania ofert. 6. Polis  lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzaj cy, e wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci gospodarczej. 7.

Dowód wniesienia wadium przetargowego. 8. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat robót

budowlanych, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, odpowiadaj cych

swoj  charakterystyk  robotom budowlanym stanowi cym przedmiot zamówienia, z podaniem ich

warto ci, dat i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentów potwierdzaj cych, e roboty te zosta y

wykonane nale ycie np referencje, protoko y z odbioru. Na potwierdzenie tego warunku nale y wype ni

za cznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca przedstawi nie wi cej ni  dwa zadania. Dla spe nienia warunku

wystarczaj cym jest wykazanie si  wykonaniem jednego zadania o warto ci, nie mniejszej ni
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600.000,00z , za roboty budowlane odpowiadaj ce swoim rodzajem robotom budowlanym stanowi cym

przedmiot zamówienia uwa a si  wykonanie robót bran y drogowej 9. Wykaz osób i podmiotów, które

 wykonywa  zamówienie lub b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami

na temat ich kwalifikacji niezb dnych do wykonania zamówienia (dla osób przewidzianych do pe nienia

funkcji kierowniczych wymagane jest za czenie uprawnie  oraz za wiadcze  przynale no ci do

ciwej Izby Budowlanej, a dla podmiotów b cych podwykonawcami dokumenty wymienione w

rozdziale VIII pkt. 1 i 2 niniejszej Specyfikacji), a tak e zakresu wykonywanych przez nich czynno ci. Na

potwierdzenie tego warunku nale y wype ni  za cznik nr 5 do SIWZ. Wykaz musi zawiera : - 1 osob

(kierownik budowy), która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci

konstrukcyjno - budowlanej; - 1 osob  (kierownik robót), która posiada uprawnienia budowlane do

kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz dze

cieplnych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, A. Wykonawca ma obowi zek z  dokumenty w formie

orygina u lub kopii po wiadczonej za zgodno  z orygina em przez wykonawc ..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost pna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.ilowa.pl.

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski, 68-120

owa, ul. eromskiego 27.

IV.3.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 17.03.2009

godzina 12:00, miejsce: Urz d Miejski, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, Pokój nr 14.

IV.3.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).
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