Boćki: Równanie dróg żwirowych o dł. około 130km w 2010r. oraz remont odcinków dróg
polegający na wbudowaniu 2000m3 żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i
gruntowej w 2010r. na terenie Gminy Boćki
Numer ogłoszenia: 67794 - 2010; data zamieszczenia: 11.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Boćkach , Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki,
woj. podlaskie, tel. 085 7319610; 7319620, faks 085 7319612.
·
Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Równanie dróg żwirowych o dł.
około 130km w 2010r. oraz remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2000m3
żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej w 2010r. na terenie
Gminy Boćki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 mechaniczne równanie dróg żwirowych o dł. około 130km równiarkami samobieżnymi
polegające na wyrównaniu nawierzchni i nadaniu wymaganych spadków poprzecznych
bez dowożenia, przy zawyżonych poboczach wykonanie rowków umożliwiająch spływ
wód z jezdni. Zadanie 2 - remonty odcinków dróg polegające na wbudowaniu 2000m3
żwiru Wykonawcy w miejscach i ilościach ustalonych przez Zamawiającego.
Zamawiający wyznaczy odcinek drogi do remontu, Wykonawca równiarką wyrówna
dany odcinek, nawiezie warstwę żwiru i wyrówna równiarką. Termin realizacji zadań
ustalany będzie z wybranym Wykonawcą sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30
listopada 2010r. W cenę wbudowania 1m3 żwiru należy wkalkulować koszt: materiału,
równania, załadunku i transportu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
·
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
·
Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 700m3 żwiru
Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o
Wymagane jest dysponowanie minimum: równiarką samobieżną i
samochodem wywrotką o ładowności nie mniejszej niż 11 ton; w przypadku składania
ofery przez wykonawców występujących wspólnie ww. warunek musi spełnić do
najmniej jeden z wykonawców. Ocena spełnienia przez Wykonawców warunków
udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie wymaganych dokumentów, wg
formuły: spełnia/nie spełnia.
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:
·
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
·
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
·
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.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
·
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
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.bip.gminabocki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Boćki 17-111 Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boćki 17-111 Boćki ul. Plac Armii
Krajowej 3 (sekretariat).
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Równanie dróg żwirowych o dł. około 130km w 2010r..
·
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mechaniczne
równanie dróg żwirowych o dł. około 130km równiarkami samobieżnymi polegające na
wyrównaniu nawierzchni i nadaniu wymaganych spadków poprzecznych bez
dowożenia, przy zawyżonych poboczach wykonanie rowków umożliwiająch spływ wód z
jezdni..
·
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
·
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
·
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 2000m3
żwiru Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej w 2010r..
·
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remonty odcinków
dróg polegające na wbudowaniu żwiru 2000m3 Wykonawcy w miejscach i ilościach
ustalonych przez Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy odcinek drogi do remontu,
Wykonawca równiarką wyrówna dany odcinek, nawiezie warstwę żwiru i wyrówna
równiarką. Termin realizacji zadań ustalany będzie z wybranym Wykonawcą
sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2010r. W cenę wbudowania
1m3 żwiru należy wkalkulować koszt: materiału, równania, załadunku i transportu..
·
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
·
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2010.
·
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Wójt Gminy Boćki
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