
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
  

przebudowa drogi gminnej w m. Rataje 

Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, tel. 063 2768333, faks 
063 2768334. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pyzdry.pl  

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa drogi gminnej w m. Rataje. 

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
przebudowa drogi gminnej w m. Rataje odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 475 Przebudowa polegać będzie 
na : wykonaniu jezdni o szerokości 4,00 m i 5,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego warstwy ścieralnej 
gr. 5 cm wykonaniu podbudowy tłuczniowej dwuwarstwowej grubości 20 cm warstwa odsączająca grubości 
10 cm wyprofilowaniu obustronnych poboczy szer.ok.1,00m.. 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 07.09.2009.r. 

Zakończenie: 23.10.2009 r. 

  

WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

• Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 6 600,00 
PLN. 

  

WARUNKI UDZIAŁU  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków:  1.Spełnianie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1)posiadanie uprawnień 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień; 2)posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału 
technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający 
wymaga wykazania się niezbędnym doświadczeniem, potwierdzonym wykonaniem, co najmniej 
trzech robót o zakresie i stopniu trudności takim samym lub większym niż przedmiot zamówienia, 
zgodnie z wymaganym załącznikiem. 3)znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia; 4)nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia; 2. Spełnianie warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
3. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie 



analizy przedstawionych dokumentów (niżej wymienionych). Ocena spełniania wymogów 
określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium -spełnia-, -nie spełnia- 
oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę -spełnia- natomiast oferta niespełniająca wymogów 
otrzyma ocenę -nie spełnia- i zostanie odrzucona.  

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia, że 
wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie 
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej -ustawą-, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujące dokumenty: 1)ofertę 
przetargową wg załączonego formularza, 2)oświadczenie o spełnieniu warunków udziału 
w postępowaniu (druk w załączeniu), 3)pełnomocnictwo do reprezentowania firmy, jeśli nie wynika 
ono z innych przedstawionych dokumentów, w pełnomocnictwie należy określić ściśle zakres jaki 
posiada pełnomocnik oraz dokonać odpowiedniej opłaty skarbowej związanej z udzieleniem 
pełnomocnictwa; 4)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 5)dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać 
zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia budowlane w specjalności w zakresie budowy dróg - 
uprawnienia budowlane wraz z zaświadczeniem o wpisie na listę członków właściwej izby 
samorządu zawodowego (Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity, Dz. U. 
z 2003 r. nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) 6)aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu 
Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem 
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty z zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada 
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi 
do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 1)Wykazu wykonanych 
w okresie ostatnich trzech lat robót budowlanych, a jeżeli 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 
załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie; Zamawiający 
wymaga wykazania się niezbędnym doświadczeniem, potwierdzonym wykonaniem, co najmniej 
trzech robót o zakresie i stopniu trudności takim samym lub większym niż przedmiot zamówienia. 2) 
Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz 
z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także z zakresu 
wykonywanych przez nich czynności 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się 
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda 
następujących dokumentów: 1)Informacji banku, w którym Wykonawca posiada podstawowy 
rachunek bankowy, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 2)Polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
4.Kosztorys ofertowy. 

  

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

Kryteria oceny ofert:  najniższa cena. 

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 



Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://bip.pyzdry.pl/bip.php. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta ul. 
Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry. 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2009 godzina 
09:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry pokój nr 16. 

Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
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