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Praszka: Remonty CZqstkowe nawierzchni drag gminnych na terenie
gminy Praszka

Numer ogloszenia: 96994 - 2011; data zamieszczenia: 29.04.2011
OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogJoszenia: obowiqzkowe.

OgJoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Gmina Praszka reprezentowana przez 8urmistrza , Plac Grunwaldzki 13, 46-320

Praszka, woj. opolskie, tel. 34 359 10 09, faks 34 3592-469.

Adres strony internetowej zamawiajetcego: www.praszka.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajetcego: Remonty cZqstkowe nawierzchni drag

gminnych na terenie gminy Praszka.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: Przedmiot zamowienia obejmuje

remonty cZqstkowe nawierzchni drag gminnych na terenie gminy Praszka 0 zakresie j.n.: 1. Remont

cZqstkowy nawierzchni z frezowaniem mech. i skropieniem - do 22,5 ton; 2. Remont cZqstkowy

nawierzchni bez obcinania kraw~dzi - do 10,0 ton; 3. Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni emulsjq i

grysami - do 600 m2; 4. Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitum. grub 4 cm, w 14 odcinkach 0 pow.

od 67 m2 do 150 m2 -Iqczna naw. do 1.464,0 m2; i 7 odcinkach 0 pow. od 152 m2 do 342 m2 -Iqczna

naw. do 1.571,0 m2; razem - do 3.035,0 m2 . 5. Nawierzchnia z mieszanki mineralno - bitum. grub. 4 cm, 0

pow. 560 m2 - ul. Stawowa w Strojcu - 560 m2. Szczegolowy zakres rzeczowy okresla przedmiar robot

oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych ..

11.1.4) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien uzupeJniajetcych: tak.

Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowien uzupeJniajetcych

Zamawiajqcy dopuszcza motliwosc udzielenia zamowieri uzupelniajqcych (w okresie 3 lat od udzielenia

zamowienia podstawowego) 0 wartosci nie wi~kszej nit 50% wartosci zamowienia podstawowego na

podstawie art. 66 i 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowieri publicznych

11.1.5) Wspolny SJownik Zamowien (CPV): 45.23.31.42-6.

11.1.6) Czy dopuszcza si~ zJozenie oferty cz~sciowej: nie.
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11.1.7)Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty wariantowej: nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie: 10.06.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

111.2)ZALlCZKI

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3)WARUNKI UDZIAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEt.NIANIA TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy

prawa nakladajet obowietzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca dysponuje osobami, ktore b~dq wykonywac zamowienie, posiadajqcymi wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien. Wykonawca musi

dysponowac co najmniej jednq osobqz uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w

zakresie budowy drag. Do oferty nalezy dolqczyc kopie uprawnien budowlanych wskazanych

osob oraz kopie aktualnych na dzien skladania ofert zaswiadczen 0 przynaleznosci do izby

inzynierow budownictwa tych osob

111.3.2)Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie ostatnich pi~ciu lat przed uplywem terminu

skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy to w tym okresie, co najmniej

trzech robot w zakresie remontow drag, 0 nawierzchni z masy mineralno- asfaltowej olqcznej

wartosci 300.000,00 zl, z czego przynajmniej jedna z tych robot obejmowala zakres 0 wartosci

min. 80.000,00 zl- z zalqczeniem dokumentow potwierdzajqcych, ze roboty zostaly wykonane

nalezycie, np. referencje.

111.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZIAt.U W POST~POWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spelniania przez wykonawc~ warunkow, 0 ktorych mowa wart. 22

ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia 0 spelnieniu warunkow udzialu w post~powaniu, nalezy

przedlozyc:
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• wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezb~dnym do wykazania spelniania warunku wiedzy i

doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed uplywem terminu skladania

ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu, a jeteli okres prowadzenia

dzialalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca

wykonania oraz zalqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, te roboty zostaly wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone

• oswiadczenie, te osoby, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jeteli ustawy nakladajq obowiqzek posiadania takich uprawnien

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

nalezy przedtozyc:

• oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jeteli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej nit 6 miesi~cy przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0

dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert, a w

stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

• aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz~du skarbowego potwierdzajqce, te

wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w lub zaswiadczenie, te uzyskal przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w

calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3 miesiqce przed

uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu 0 udzielenie

zam6wienia albo skladania ofert

• aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen Spolecznych lub Kasy

Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego potwierdzajqce, te wykonawca nie zalega z

oplacaniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, te uzyskal

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlotenie na raty zaleglych platnosci lub

wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej nit 3

miesiqce przed uplywem terminu skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skladania ofert

• wykonawca powolujqcy si~ przy wykazywaniu spelniania warunk6w udzialu w post~powaniu

na potencjal innych podmiot6w, kt6re b~dq braly udzial w realizacji cz~sci zam6wienia,

przedklada takte dokumenty dotyczqce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla

wykonawcy, okreslonym w pkt 111.4.2.
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111.6)INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 11I.4)albo w pkt 111.5)

a) wypefniony i podpisany formularz ofertowy zgodnie z za+' nr 1 do SIWZ; b) kosztorys ofertowy

sporzqdzony zgodnie z przedmiarami rob6t zawierajqcy ceny jednostkowe pozycji (za+. nr 7 do SIWZ); c)

aktualne zaswiadczenie 0 wpisie do ewidencji dziafalnosci gospodarczej jezeli wykonawca posiada taki

wpis; d) upowaznienie do podpisania oferty - jezeli nie wynika to z dokument6w zafqczonych do oferty; e)

zaakceptowany projekt umowy wg zafqcznika nr 6 do SIWZ.

111.7)Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktorych ponad 50 % pracownikow stanowiq osoby niepetnosprawne: nie

SEKCJAIV:PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreslenie warunkow zmian

Zamawiajqcy dopuszcza aneksowanie umowy w trakcie realizacji budowy w nast~pujqcym zakresie: 1.

Wystqpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, 2. Terminu wykonania umowy - w przypadkach: a)

dziafania sity wyzszej (np. kl~ski zywiofowe, strajki generalne lub lokalne), majqce bezposredni wpfyw na

terminowose wykonywania rob6t, b) wystqpienia warunk6w atmosferycznych uniemozliwiajqcych

wykonywanie rob6t - fakt ten musi bye potwierdzony przez zamawiajqcego, c) wystqpienia koniecznosci

wykonania rob6t zamiennych. 3. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - w przypadku gdy: a) nastqpi

ustawowa zmiana podatku VAT, b) w przypadku wystqpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunkow

zamowienia: www.praszka.pl

Specyfikacj~ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Urzqd Miejski w

Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka.

IV.4.4) Termin sktadania wnioskow 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu lub ofert: 17.05.2011

godzina 10:00, miejsce: Urzqd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki 13, 46-320 Praszka, pok. nr 19 -

sekretariat.
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IV.4.5) Termin zwiClzania ofertCl: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczClce finansowania projektu/programu ze srodkow Unii

Europejskiej: nie.

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku

nieprzyznania srodkow pochodzClcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajClcych zwrotowi

srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym

Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie calosci lub cz~sci zamowienia: nie

tDUla (;U:)L

1'1 Gren dzki 13
46-320 Praszka Z

NIP!57 -1487-260
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