Choszczno: Remont dróg ŜuŜlowych na terenie Gminy Choszczno
Numer ogłoszenia: 139643 - 2008; data zamieszczenia: 25.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, fax 095 7659306.
•
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.choszczno.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot.
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg ŜuŜlowych na
terenie Gminy Choszczno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest: Remont dróg ŜuŜlowych na terenie Gminy Choszczno. 2. Szczegółowe
informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wyszczególnione w przedmiarze robót
zawierającym lokalizację i opis robót. 3. Warunki wykonawstwa: 1) wszystkie roboty naleŜy
wykonać zgodnie z wiedzą techniczną, zasadami sztuki budowlanej. 2) kierowanie robotami
będzie sprawowane przez pracowników Wykonawcy posiadających odpowiednie uprawnienia
budowlane. Zmiana osób pełniących funkcje kierownicze na budowie, w stosunku do wykazu
zawartego w ofercie, a takŜe w trakcie trwania budowy, wymaga kaŜdorazowo akceptacji i
zatwierdzenia Zamawiającego. 3) dopuszcza się materiały zgodnie z Polskimi Normami lub
posiadające certyfikat zgodności z aprobatą techniczną dla przyjętej technologii po
zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 4. Podstawa prawno - techniczna wykonania zadania:
Obowiązujące przepisy, normy i warunki techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy: 1) za wykonanie przedmiotu Umowy
przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie zgodne z ofertą cenową. 2) nie przewiduje się
zaliczek na poczet wydatków Wykonawcy, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
6. Rozliczenia i płatności: Rozliczenie i realizacja płatności nastąpi zgodnie ze wzorem
umowy. 7. Klauzule dodatkowe: 1) wykonawca załączy do umowy harmonogram rzeczowo finansowy, określający planowane terminy realizacji robót. 2) wykonawca jest
wytwarzającym odpady w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 ze zm. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia
ma obowiązek udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami, jako
warunek dokonania odbioru realizowanego Zamówienia. 8. Odbiór końcowy: Przedmiotem

odbioru końcowego będzie przedmiot zamówienia. 9. Ubezpieczenia: Wykonawca w dniu
podpisania umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu polisę ubezpieczeniową z
tytułu odpowiedzialności cywilnej na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu
zamówienia. Suma ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia
nie moŜe być niŜsza niŜ 70.000,00 zł. 10. Dokumentem dostarczonym przez Zamawiającego
jest - Przedmiar robót 11. Podane w dokumentacji technicznej nazwy własne są przykładowe.
Dopuszcza się składanie ofert równowaŜnych pod warunkiem, Ŝe zaproponowany produkt
posiadać będzie parametry i spełniać standardy co produkt podany przykładowo. NaleŜy
wówczas w ofercie podać nazwę i typ proponowanego produktu równowaŜnego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach:
30.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać
się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj.: 1)
posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy, 2. W celu potwierdzenia
spełnienia warunku o który mowa w ust 1 pkt 1 zamawiający uzna przedstawienie
aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku o który mowa w ust 1 pkt 2 zamawiający
uzna: * wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca

•

wykonania oraz załączenia dokumentów potwierdzających, Ŝe te roboty zostały
wykonane naleŜycie. Wykonawca powinien się wykazać, co najmniej 2 podobnymi
pracami na roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem zamówienia tj.
zamówień odpowiadających charakterem, złoŜonością oraz wartością przedmiotowi
zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna wykonanie remontu dróg o wartości
nie mniejszej niŜ 70.000,00 zł.; * dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - minimum jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
drogowej. Osoba ta musi przynaleŜeć do właściwej izby inŜynierów budownictwa, 4.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku o który mowa w ust 1 pkt 3 zamawiający
uzna przedstawienie polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z wykonawców (lub wspólnie)
spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. W przypadku konsorcjum Ŝaden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie moŜe podlegać
wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. 6. Ocena spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana przez zamawiającego na zasadzie (spełnia-nie
spełnia). W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udział w postępowaniu
wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na
potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia; 1)
Oświadczenia wykonawcy, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych w art. 22 ustawy wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W
przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w
imieniu wykonawców składających ofertę wspólną. 2) Dokument dopuszczający
wykonawcę do obrotu prawnego - tj. przedłoŜenie aktualnego odpisu z właściwego
rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku składania
oferty wspólnej ww. dokument składa kaŜdy z wykonawców składających ofertę
wspólną). 3) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim
rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania - wg wzoru, stanowiącego
Załącznik Nr 3 do SIWZ - oraz dokumenty (np. referencje) potwierdzające, Ŝe roboty
te zostały wykonane naleŜycie. Wykonawca powinien się wykazać, co najmniej 2
podobnymi pracami na roboty budowlane podobne do objętych przedmiotem
zamówienia tj. zamówień odpowiadających charakterem, złoŜonością oraz wartością
przedmiotowi zamówienia. Za pracę podobną zamawiający uzna wykonanie remontu
dróg o wartości nie mniejszej niŜ 70.000,00 zł. W przypadku składania oferty
wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
Warunek zostanie uznany przez zamawiającego za spełniony, jeŜeli wykonawcy
składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie. 4) Wykaz osób i podmiotów,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności - wg

wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Zamawiający uzna, Ŝe wykonawca
dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeŜeli wykaŜe minimum
jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej. Osoba ta musi
przynaleŜeć do właściwej izby inŜynierów budownictwa. W przypadku składania
oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób i podmiotów.
Dokumenty stwierdzające, Ŝe osoba, o której mowa wyŜej posiada wymagane
uprawnienia tj.: a) stwierdzenie przygotowania zawodowego do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub drogowej, b) aktualne
zaświadczenie o przynaleŜności tej osoby do właściwej izby inŜynierów budownictwa.
5) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 6) Polisa
ubezpieczeniową, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności, na okres obejmujący czas realizacji przedmiotu zamówienia. Suma
ubezpieczenia wynikająca z polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia nie moŜe być
niŜsza niŜ 70.000,00 zł. 2. Ponadto wykonawcy mają dołączyć do oferty następujące
dokumenty: 1) Wypełniony druk oferty cenowej wg wzoru, stanowiącego Załącznik nr
1 do SIWZ, w przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden dokument. 2)
Pełnomocnictwo o którym mowa w rozdziale III pkt 17 SIWZ. Tylko w przypadku
składania oferty wspólnej. 3) Szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z
przedmiarem robót, w przypadku składania oferty wspólnej naleŜy złoŜyć jeden
dokument. 3. Niespełnienie warunków, o których mowa w punkcie 1 bądź nie
dołączenie do oferty dokumentów i oświadczeń potwierdzających ich spełnienie
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 4. Oferty, które nie będą
zawierały dokumentów, o których mowa w punkcie 2 zostaną odrzucone na podstawie
art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5 JeŜeli wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w rozdziale IV pkt. 1.2 siwz, składa dokument lub
dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. 6. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 powinny być wystawione nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. JeŜeli w kraju
pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt 5 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt 6 stosuje się
odpowiednio.
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.07.2008 godzina 09:30, miejsce: Kancelaria Ogólna Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

