
owa: Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach gminnych,
poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych
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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: Urz d Miejski w I owej , 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: Kompleksowy program poprawy bezpiecze stwa na drogach

gminnych, poprzez przebudow  nawierzchni i monta  urz dze  poprawiaj cych bezpiecze stwo - I etap, w miejscowo ciach:

Borowe, Czy ówek, Wilkowisko, Jankowa aga ska, Szczepanów, Konin aga ski, Czerna, Klików..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie

przebudowy istniej cych dróg gminnych , w miejscowo ciach Gminy I owa Technologia robót obejmuje: roboty pomiarowe w

rejonie pasa robót; korytowanie wraz z odwozem gruntu i wbudowaniem w pobocza; wykonanie podbudowy z kruszywa

amanego grubo ci 15 cm z utrwaleniem powierzchniowym grysami; wykonanie nawierzchni zamykaj cej cieralnej z betonu

asfaltowego grubo ci 5 cm; oznakowanie dróg pionowe (s upki i tarcze) i poziome (farba chlorokauczukowa); plantowanie i

regulacja poboczy; wykonanie pomiarów geodezyjnych powykonawczych. W wyniku realizacji niniejszego zadania zostan

zrealizowane nast puj ce elementy: 1. Wie  Borowe: drogi gminne nr F001848 ,F001849 ,nr F001850, nr F001865;

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 4480 m2; 2. Wie  Czerna: droga gminna nr F001848;

Powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 3576 m2; 3 Wie  Czy ówek: drogi gminne nr F 001867, nr

F001870; Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 4872m2; 4. Wie  Jankowa aga ska: droga

gminna nr F001843; Powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 1485 m2; 5. Wie  Klików: droga gminna nr

F001822; Powierzchnia nawierzchni asfaltowej drogi po przebudowie : 1980 m2; 6. Wie  Konin aga ski: drogi gminne nr

F001837, nr F001838, nr F001833; Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 5404 m2 7. Wie

Szczepanów: drogi gminne nr F001827, nr F001830, nr F001831, nr F001830; Powierzchnia nawierzchni asfaltowej w/w

dróg po przebudowie : 1987 m2; 8. Wie  Wilkowisko: drogi gminne nr F001860, nr F001862; Powierzchnia nawierzchni

asfaltowej w/w dróg po przebudowie : 1680 m2. Ogó em nowa nawierzchnia asfaltowa dróg po przebudowie : 25 464 m2.

Szczegó owy zakres i technologi  robót okre laj  przedmiary robót oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót..

http://www.ilowa.pl


II.1.4) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: tak.

Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie  uzupe niaj cych

Zamawiaj cy przewiduje zamówienia uzupe niaj ce o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówie

publicznych stanowi cych nie wi cej ni  50% zamówienia podstawowego. Zamawiaj cy zastrzega sobie prawo do

ewentualnych zmian wykonania podbudowy dróg uwarunkowanych warunkami geologicznymi terenu w trakcie realizacji

zadania.

II.1.5) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 31.08.2011.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi by  zabezpieczona wadium w wysoko ci 40 000 z  (s ownie: czterdzie ci tysi cy

otych)

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si  udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA TYCH

WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa nak adaj

obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

1. Aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcze niej ni  6

miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenia w zakresie art.

24 ust. 1 pkt. 2 ustawy; 2. Aktualne za wiadczenia: w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego oraz w ciwego

oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cych

odpowiednio, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne

lub spo eczne lub za wiadczenie, e Wykonawca uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji organu wystawione nie

wcze niej ni  3 miesi ce przed terminem sk adania ofert, 3. O wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w

post powaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu - art.22 ust.1 oraz art.24 ust.1 i 2 ustawy pzp. Ocena spe niania

warunku wymaganego od wykonawców zostanie dokonana wed ug formu y: spe nia / nie spe nia.

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykonawca musi si  wykaza  w okresie ostatnich pi ciu lat (przed dniem wszcz cia niniejszego post powania o

udzielenie zamówienia), a je eli okres dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, e wykona  co najmniej 2 zadania

podobne z rodzaju i zakresu do przedmiotu zamówienia o warto ci min. 400.000,- z . netto ka de - przez roboty



odpowiadaj ce swoim rodzajem robotom stanowi cym przedmiot zamówienia rozumie  si  b dzie wykonanie

robót w ni ej wymienionym asortymencie, w ilo ciach nie mniejszych ni : - u enie nawierzchni z betonu

asfaltowego na pow. min.2500 m2.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spe niony , je eli wykonawca udokumentuje , e dysponuje w celu wykonania

zamówienia przynajmniej 1 osob  posiadaj  uprawnienia budowlane w zakresie robót drogowych lub

uprawnienia konstr.- budowlane zgodnie z art.12 ust.1 i 2 oraz art.14 ust.1 Prawo Budowlane oraz posiadaj

aktualne ubezpieczenie OC. Ocena spe niania warunku wymaganego od wykonawcy zostanie dokonane wed ug

formu y : spe nia / nie spe nia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spe niony je eli wykonawca udokumentuje, e znajduje si  w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia. W celu potwierdzenia spe niania ww. warunku nale y do oferty

do czy  - polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci o warto ci ubezpieczenia na kwot  nie mniejsz

ni  400 tys. z . W przypadku ofert sk adanych wspólnie, wszyscy partnerzy musza spe nia  warunek sytuacji

ekonomiczno-finansowej, tj. przed  polis  lub inny dokument ubezpieczenia o.c. - wraz z za czeniem kopii

dowodu op aty polisy. Ocena spe nienia warunku wymaganego od wykonawcy dokonana zostanie wg zasady:

spe nia /nie spe nia

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY W CELU

POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU

NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz o wiadczenia o spe nieniu warunków udzia u w post powaniu, nale y przed :

koncesj , zezwolenie lub licencj

wykaz robót budowlanych w zakresie niezb dnym do wykazania spe niania warunku wiedzy i do wiadczenia,

wykonanych w okresie ostatnich pi ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udzia u w post powaniu, a je eli okres prowadzenia dzia alno ci jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem ich rodzaju i warto ci, daty i miejsca wykonania oraz za czeniem dokumentu potwierdzaj cego, e

roboty zosta y wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid owo uko czone

wykaz osób, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, w szczególno ci odpowiedzialnych za

wiadczenie us ug, kontrol  jako ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji zawodowych, do wiadczenia i wykszta cenia niezb dnych dla wykonania zamówienia, a tak e

zakresu wykonywanych przez nie czynno ci, oraz informacj  o podstawie do dysponowania tymi osobami

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane

uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie

op acon  polis , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy, e wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialno ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia



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

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z w ciwego rejestru, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy

przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o wiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne za wiadczenie w ciwego naczelnika urz du skarbowego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z

op acaniem podatków lub za wiadczenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie

na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawione nie

wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

aktualne za wiadczenie w ciwego oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj ce, e wykonawca nie zalega z op acaniem sk adek na ubezpieczenie

zdrowotne i spo eczne, lub potwierdzenie, e uzyska  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub

roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w ca ci wykonania decyzji w ciwego organu -

wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u

w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na potencja  innych

podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty dotycz ce tego

podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy, e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem

terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania

ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, op at, sk adek na ubezpieczenie spo eczne i zdrowotne albo e uzyska

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz enie na raty zaleg ych p atno ci lub wstrzymanie w

ca ci wykonania decyzji w ciwego organu - wystawiony nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu

sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si  o zamówienie - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo

sk adania ofert

III.4.3.2)  za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy -



wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w

post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert - albo o wiadczenie z one przed notariuszem,

ciwym organem s dowym, administracyjnym albo organem samorz du zawodowego lub gospodarczego

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania,

je eli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje si  takiego za wiadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wp acenia wadium; Formularz oferty. Ofert  nale y sporz dzi ci le wg wzoru druku za czonego przez

zamawiaj cego (za  nr 1 SIWZ); Wype niony formularz cenowy (kosztorys ofertowy) wraz z wykazem stawek i narzutów.

Kosztorys ofertowy sporz dzi ci le wed ug druku za czonego przez Zamawiaj cego; Wykaz prac, które wykonawca

zamierza powierzy  podwykonawcom (za cznik nr 6 SIWZ); Zobowi zanie do wspó pracy (za cznik nr 8 SIWZ);

Pe nomocnictwo lub inny dokument okre laj cy zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofert  sk ada

Pe nomocnik Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza si  mo liwo  ubiegania si  o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50

% pracowników stanowi  osoby niepe nosprawne: 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: najni sza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.ilowa.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w I owej; ul. eromskiego

27; 68-120 I owa.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 29.03.2011 godzina 12:00,

miejsce: Urz d Miejski w I owej; ul. eromskiego 27; 68-120 I owa; Sekretariat Urz du.

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej:

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania

rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi rodków z pomocy udzielonej

przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by  przeznaczone

na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: tak

http://www.ilowa.pl



