
Iłowa: Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I
Numer ogłoszenia: 213935 - 2010; data zamieszczenia: 09.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Iłowej , ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14

00, faks 0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy Kościelnej w Iłowej etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie przebudowy ulicy Kościelnej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia terenu i odwodnienia nawierzchni

parkingów i ulicy ; przebudowa ulicy i parkingów polegać będzie na wykonaniu nowych nawierzchni z kostki

betonowej grubości 8 cm układanych na podbudowie tłuczniowej o grubości od 15 do 22 cm ; odwodnienie ulicy i

parkingów nastąpi do projektowanych wpustów ulicznych , które będą włączone poprzez przykanaliki do istniejącej

kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm i 200 mm ; oświetlenie zewnętrzne zostanie wykonane w postaci

oświetlenia parkowego o wysokości 3,5 m i 5 m wraz z przebudową linii nn oraz montażem osłon na kablu SN

20kV. Dane ogólne i parametry robót : W wyniku realizacji niniejszego zadania zostaną zrealizowane następujące

elementy: 1. Przebudowa ul. Kościelnej - roboty drogowe : poz. przedmiaru robót od 1 -29: podbudowa z

kruszywa łamanego ulic 22cm - 1030m2 ; podbudowa parkingów i zjazdów grubości 15 cm - 615 m2 ;

nawierzchnia ulic i parkingów z kostki szarej 8 cm - 1595 m2 ; wykonanie linii wygrodzenia z kostki czerwonej 8

cm- 10 m2 ; nawierzchnia zjazdów z kostki czarnej 8 cm - 40 m2 ; nawierzchnia chodników z kostki betonowej

czerwonej grubości 6 cm na podsypce piaskowej - 700 m2 ; krawężniki betonowe najazdowe 15x22 cm- 80 mb ;

krawężniki betonowe 15x30 cm - 500 mb ; obrzeża betonowe 30x8 cm - 330 mb ; ścieki betonowe 15x25 cm - 52

mb oznakowanie poziome ulic farbą chlorokauczukową - 5,50 m2 ; oznakowanie pionowe ( słupki i tarcze) - 8 szt ;

roboty wykończeniowe poboczy. 2. Przebudowa ul. Kościelnej - roboty kanalizacji deszczowej ( odwodnienie ) poz.

przedmiaru robót od 1- 23 : roboty przygotowawcze i ziemne - 390 m3 ; odwodnienie korpusu drogowego :

montaż kanału z rur pvc lite : 160 mm - 32 mb ; pvc lite 200 mm - 7,5 mb ; pvc lite 250 mm- 87 mb ; pvc lite

300mm - 17 mb ; montaż studzienek ściekowych 500 mm, z wyposażeniem - 7szt. ; montaż studni rewizyjnych

1200 mm , z wyposażeniem - 5 szt. 3. Przebudowa ul.Kościelnej - roboty elektryczne poz. przedmiaru robót od



1-72 : oświetlenie uliczne : ułożenie kabli YAKY 4x35 mm2-360mb ; montaż słupów oświetleniowych o wysokości

3,5 m - 8 sztuk i wysokości 5 m - 1 szt. ; opraw -szt.9 ; montaż złącz bezpiecznikowych sztuk 9 ;wykonanie

uziomów i pomiarów linii kablowych ; zmiana trasy linii kablowej nn 0,4 kvYAKY 4x150 mm2 kabel projektowany 66

mb ; przełożenie istniejących kabli SN, nn , i telekomunikacyjnych do rur dzielonych 18 mb ; przebudowa sieci

energetycznej związana z wymianą słupa energetycznego - projektowany 021/II/3. 4. Szczegółowy zakres i

technologię robót określają przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Uzupełnienia istniejącej infrastruktury komunalnej w przebudowywanej drodze.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8,

45.23.30.00-9, 45.23.32.80-5, 45.23.31.00-0, 45.31.61.10-9, 45.31.55.00-3, 45.31.56.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000 zł przed upływem

terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), czyli w: - w pieniądzu - w poręczeniach bankowych - w

gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach 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

Przedsiębiorczości (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 upływa w dniu składania ofert tj. 25.08.2010 r. godz. 12.00. 3.Wadium w pieniądzu

należy przelać na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Iłowej nr konta: 50 9658 0006 0000 1443 2007

0004

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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

1. Wykonawca zobowiązany jest spełniać wymagania zawarte w Art. 22 ust. 1 Ustawy tj.: - posiadać

uprawnienia do wykonywania działalności niezbędnej przy realizacji niniejszego zamówienia (jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień) - posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz



potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia -

znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - nie podlegają

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 2. Wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich

pięciu lat robotami budowlanymi, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

odpowiadającymi swoją charakterystyką przedmiotowi zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i

miejsca wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane

należycie np. referencje, protokoły z odbioru. 3. Być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4. Wnieść wymagane wadium 5. Spełnienie warunków

będzie oceniane na podstawie właściwych dokumentów wymienionych w punkcie 3. 2. Opis sposobu

dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Zamawiający dokona oceny

spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w

ust. 3. Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznany przez

zamawiającego jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z

postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp; B. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o

udzielenie zamówienia, jednak każdy z wykonawców musi załączyć do oferty dokumenty, o których

mowa w ust. 3 lit. a) pkt 1, a wszyscy wykonawcy muszą razem załączyć do oferty dokumenty, o

których mowa w ust. 3 lit. a) pkt 2 i 3. Ponadto wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia

zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli

oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana,

zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy

regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 23 Pzp. C. Ofertę wykonawcy wykluczonego

uznaje się za odrzuconą.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoją charakterystyką robotom budowlanym

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat i miejsca wykonania oraz załączeniem

dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie np. referencje, protokoły z

odbioru. Na potwierdzenie tego warunku należy wypełnić załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca

przedstawi nie więcej niż dwa zadania. Dla spełnienia warunku wystarczającym jest wykazanie się

wykonaniem jednego zadania o wartości, nie mniejszej niż 300 000 zł , za roboty budowlane

odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia uważa się

wykonanie robót branży drogowej ; w szczególności wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o

powierzchni min.1500 m2 ; wykonanie chodników z kostki betonowej o powierzchni min. 700 m2 ;

montaż krawężników betonowych min. 400 mb ; montaż obrzeży betonowych min. 300 mb. Spełnienie

warunków będzie oceniane na podstawie właściwych dokumentów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (dla

osób przewidzianych do pełnienia funkcji kierowniczych wymagane jest załączenie uprawnień oraz

zaświadczeń przynależności do właściwej Izby Budowlanej, a dla podmiotów będących

podwykonawcami dokumenty wymienione w rozdziale VIII pkt. 1 i 2 niniejszej Specyfikacji), a także

zakresu wykonywanych przez nich czynności. Na potwierdzenie tego warunku należy wypełnić załącznik

nr 5 do SIWZ. Wykaz musi zawierać: - 1 osobę (kierownik budowy), która posiada uprawnienia do

kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez wyłączenia dróg.

Spełnienie warunków będzie oceniane na podstawie właściwych dokumentów

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

III.4.1) 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:

koncesję, zezwolenie lub licencję

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 działalności 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 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  dla  wykonania

zamówienia,  a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją  o podstawie do

dysponowania tymi osobami

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia



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, wystawiony 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

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego  organu -  wystawione  nie  wcześniej  niż 3 miesiące  przed  upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty  zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego  organu -  wystawione  nie  wcześniej  niż 3 miesiące  przed  upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualną  informację  z Krajowego Rejestru Karnego w  zakresie określonym w  art.  24 ust.  1 pkt  9

ustawy,  wystawioną  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków  o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu na

potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także

dokumenty dotyczące tego podmiotu w  zakresie  wymaganym dla wykonawcy,  określonym w  pkt

III.4.2.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których

ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.



IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.ilowa.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Iłowej, ul.

Żeromskiego 25, 68-120 Iłowa, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.08.2010

godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Iłowej, ul. Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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


