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Boćki: Przebudowa drogi gminnej Nr 108741B i 108742B - od drogi krajowej nr 19 przez
wieś Pasieka do drogi powiatowej Krasna Wieś - Boćki i przebudowa drogi gminnej Nr
108747B - od drogi powiatowej nr 1704B we wsi Sielc do drogi powiatowej nr 1705B we wsi
kol. Andryjanki realizowanego w ramach Projektu pn. Przebudowa dróg gminnych w celu
konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki
Numer ogłoszenia: 230476 - 2010; data zamieszczenia: 29.07.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boćki , Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, woj.
podlaskie, tel. 85 7319610; 7319620, faks 85 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: Przebudowa drogi gminnej Nr
108741B i 108742B - od drogi krajowej nr 19 przez wieś Pasieka do drogi powiatowej
Krasna Wieś - Boćki i przebudowa drogi gminnej Nr 108747B - od drogi powiatowej nr
1704B we wsi Sielc do drogi powiatowej nr 1705B we wsi kol. Andryjanki realizowanego
w ramach Projektu pn. Przebudowa dróg gminnych w celu konsolidacji z drogami
powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest przebudowa dróg: a) Przebudowa drogi gminnej Nr 108741B i 108742B
- od drogi krajowej nr 19 przez wieś Pasieka do drogi powiatowej Krasna Wieś - Boćki o
dł. 3,961km. Podstawowy zakres: - wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni
kruszywem naturalnym oraz ułożeniu nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5cm na odcinku
dł. 3441m - na całej długości drogi wykonanie robót towarzyszących typu: pomiarowe,
rozbiórkowe (stare przepusty), ziemne (wykopy, nasypy), przepusty pod koroną drogi i
zjazdami, oznakowanie. Szerokość jezdni zmienna: 4,5 - 5m, szerokość poboczy przy
jezdni o szerokości 4,5m - 0,5m, szerokość poboczy przy jezdni o szerokości 5m - 1

÷1,5m, spadki poprzeczne jezdni - 2%, poboczy 6 - 8%, droga klasy D, kategoria ruchu KR1, obciążenie osi pojazdu - 80kN/oś, odwodnienie - powierzchniowe z
odprowadzeniem wody do istniejących rowów przydrożnych i melioracyjnych. b)
Przebudowa drogi gminnej Nr 108747B - od drogi powiatowej nr 1704B we wsi Sielc do
drogi powiatowej nr 1705B we wsi kol. Andryjanki o dł. 4,63km Podstawowy zakres: wzmocnienie i wyrównanie istniejącej nawierzchni kruszywem naturalnym oraz
ułożeniu nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5cm na odcinku dł. 3620mb - na całej długości
drogi wykonanie robót towarzyszących typu: pomiarowe, rozbiórkowe (stare
przepusty), ziemne (wykopy, nasypy, plantowanie skarp), przepusty pod koroną drogi i
zjazdami, oznakowanie. Szerokość jezdni - 5m, szerokość poboczy - 1,25m, spadki
poprzeczne jezdni na prostej - 2%, poboczy 6%, droga klasy D, kategoria ruchu - KR1,
obciążenie osi pojazdu - 80kN/oś, odwodnienie - powierzchniowe z odprowadzeniem
wody do istniejących rowów przydrożnych i melioracyjnych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa i przedmiar robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.
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: Zakończenie:
22.11.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu zamawiający wymaga
wniesienia wadium w wysokości 25.000,00zł
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.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- wymagane jest wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia
postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 1 000
000,00 zł każda, których przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi; w
przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełniać łącznie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- wymagane jest dysponowanie minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w budownictwie w specjalności drogowej, w
przypadku składania oferty przez wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełniać łącznie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- wymagane jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w
wysokości nie mniejszej niż 1 000 000,-zł; w przypadku składania oferty przez
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek
mogą spełniać łącznie.
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 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
informację
banku
lub
spółdzielczej
kasy
oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek,
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków
udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą
podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b
ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
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
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
nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o
zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wypełniony formularz OFERTA, pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o
ile ofertę składa pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), dokumenty
i oświadczenia wyszczególnione w punkcie 7 SIWZ, kosztorysy ofertowe, potwierdzenie
wniesienia wadium.
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
- w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących
konieczność przerwania robót, zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu
przewidzianego na realizację zamówienia, o ilość dni w których te warunki wystąpią, wystąpienie siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót ( np.
klęski żywiołowe), - w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót, mających
wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje
konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej; Zamawiający dopuszcza
możliwość przedłużenia tego terminu, o okres niezbędny do realizacji w/w robót, wystąpienie poważnych rozbieżności między dokumentacją projektową a stanem
rzeczywistym w terenie, powodujących konieczność wstrzymania robót potwierdzoną
przez inspektora nadzoru w dzienniku budowy, Zamawiający dopuszcza możliwość
przedłużenia terminu, o niezbędny okres, - zmiany technologii robót, materiałów lub
urządzeń przewidzianych w dokumentacji związane z postępem technicznym, w ramach
dotychczasowego wynagrodzenia, - zmiany wynagrodzenia umownego wynikające z
rozliczenia kosztorysowego robót zamówionych, - zmiana personelu wykonawcy lub
zamawiającego, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, - zmiana części zamówienia, którą
wykonują podwykonawcy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego, - wprowadzenie
podwykonawcy, w przypadku braku możliwości wykonania roboty siłami własnymi, po
uzyskaniu zgody Zamawiającego.
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, pokój nr 20.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.08.2010 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.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii
Europejskiej i realizowane w ramach Projektu pn. Przebudowa dróg gminnych w celu
konsolidacji z drogami powiatowymi i drogą krajową w Gminie Boćki w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013;
Osi Priorytetowej II Rozwój infrastruktury transportowej; Działania 2.1 Rozwój
transportu drogowego; Poddziałania 2.1.2 Lokalna infrastruktura drogowa..
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
Wójt:
mgr Stanisław Derehajło

