Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.rewal.pl

Rewal: Wykonanie remontów cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie
Gminy Rewal.
Numer ogłoszenia: 61638 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów
cząstkowych dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Gminy Rewal..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remonty
cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych mieszankami mineralnobitumicznymi przy użyciu recyklera (dotyczy nawierzchni bitumicznych). Remonty
cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych innych niż określone w zadaniu nr 1,
oraz chodników, zjazdów, placów, parkingów z zastosowaniem identycznych materiałów z
których są wykonane Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych nieulepszonych
oraz gruntowych z zastosowaniem kruszywa łamanego..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.11.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia
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
Wykonawca winien wykazać się dysponowaniem następującymi narzędziami:
Zadanie nr 1 - recykler - sprężarka powietrzna -skrapiarka - palnik gazowy płyta wibracyjna -przecinarka z diamentową tarczą do przecinania
uszkodzonych warstw nawierzchni Zadanie nr 2 - płyta wibracyjna poziomica, - sprzęt do rozbierania uszkodzonej nawierzchni jak np. łopatki do
czyszczenia spoin, młotków brukarskich, haków do wyciągania uszkodzonych
płyt lub kostek betonowych - ubijaki ręczne - betoniarka do wytwarzania
betonu i zaprawy oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej Zadanie
nr 3 - spycharka kołowa (ewentualnie równiarka) - przewoźne zbiorniki na
wodę wyposażone w urządzenia do jej rozpryskiwania - płytowa zagęszczarka
wibracyjna - ręczny sprzęt do drobnych robót naprawczych jak łopaty,
oskardy, ubijaki ręczne itp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienie wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nich czynności. Wykonawca musi dysponować co
najmniej jedną osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności drogowej, z minimum dwuletnim doświadczeniem zawodowym.

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
•

•

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

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

•

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 niesprzyjających warunków atmosferycznych lub przyczyn
technologicznych powodujących konieczność całkowitego przerwania prac, co zostanie
potwierdzone przez Zamawiającego, termin realizacji zamówienia zostanie przedłużony o
taka ilość dni kalendarzowych na jaka roboty zostały przerwane).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
zamawiającego, pok. nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.03.2012 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 6 (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: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych
mieszankami mineralno-bitumicznymi przy użyciu recyklera (dotyczy nawierzchni
bitumicznych)..
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remonty
cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych mieszankami mineralnobitumicznymi przy użyciu recyklera (dotyczy nawierzchni bitumicznych)..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych
innych niż określone w zadaniu nr 1, oraz chodników, zjazdów, placów, parkingów z
zastosowaniem identycznych materiałów z których są wykonane.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remonty
cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych ulepszonych innych niż określone w
zadaniu nr 1, oraz chodników, zjazdów, placów, parkingów z zastosowaniem
identycznych materiałów z których są wykonane.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remonty cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych
nieulepszonych oraz gruntowych z zastosowaniem kruszywa łamanego.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remonty
cząstkowe dróg o nawierzchniach twardych nieulepszonych oraz gruntowych z
zastosowaniem kruszywa łamanego.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.11.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

