Ogłoszenie o zamówieniu
NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, tel. 063
2768333, faks 063 2768334
Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
http://www.pyzdry.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia.html
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górne Grądy w
dwóch odcinkach: od km 0 + 000 do km 1 + 910 na długości 1,910 km od km 0 + 000 do km
0 + 730 na długości 0,730 km. Przebudowa polegać będzie na : I odcinek Wykonaniu jezdni o
szerokości 4,00 m o nawierzchni z betonu asfaltowego, dwuwarstwowej tj. warstwy ścieralnej
gr. 3 cm warstwy wiążącej gr. 3 cm wyprofilowanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną
- 255 Mg wyprofilowaniu obustronnych poboczy szer.śr. 1,50m II odcinek od km 0 + 000 do
km 0 + 630 wykonaniu jezdni o szerokości 4,00m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
dwuwarstwowej tj: warstwy ścieralnej gr. 3 cm warstwy wiążącej gr. 3 cm podbudowie z
tłucznia kamiennego grub. 4 cm - wyrównanie istniejącej podbudowy od km 0 + 630 do km 0
+ 730 wykonaniu jezdni o szerokości 3,50m o nawierzchni z betonu asfaltowego,
dwuwarstwowej tj: warstwy ścieralnej gr. 3 cm warstwy wiążącej gr. 3 cm podbudowie z
tłucznia kamiennego grub. 18 cm Szczegółowo opis przedmiotu zamówienia został określony
w: Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót przedmiarze robót, ww. dokumenty
stanowią załącznik do SIWZ.
Informacje o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Nie przewiduje się możliwości składania oferty wariantowej
Termin wykonania zamówienia:
- data rozpoczęcia: od 12.07.2010r.
- data zakończenia: do 10.09.2010r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie
informacji zawartych w oświadczeniu o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu,
Wiedza i doświadczenie
o Wykazanie czterech robót budowlanych w zakresie realizacji prac
porównywalnych z przedmiotem zamówienia o łącznej wartości minimum 2
000 000,00 zł brutto, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem jej rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że roboty
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.
Potencjał techniczny
o Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie
wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o Wykonawca wykaże osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
kontrole jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności, oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o Ocena spełnienia warunku o którym mowa dokonana zostanie na podstawie
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Oraz
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
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Informacja na temat wadium:
Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17 000,00 zł.
Kryteria oceny ofert:
najniższa cena - 100%
Termin i miejsce składania ofert:
28.06.2010 godzina 08:30,
miejsce: Urząd Gminy i Miasta ul. Taczanowskiego 1 62-310 Pyzdry.
Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Nie przewiduje się zastosowania aukcji elektronicznej
Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających:
Nie przewiduje się dokonania zamówień uzupełniających
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