OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
wykonanie zadania pn.
Rozbudowa drogi gminnej – ul. Wymysłowska w m. Pyzdry
Gmina i Miasto Pyzdry
ul. Taczanowskiego 1
62-310 Pyzdry
tel. 063 27 68 333
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego
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 „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Wymysłowska w m. Pyzdry”, gmina Pyzdry od km
0 + 000 do km 0 + 945,81. Ulica znajduje się na działkach położonych w obrębie geodezyjnym Pyzdry oraz Dłusk.
Rozbudowa polegać będzie na:
• wykonaniu jezdni o szerokości 5,00 m
• nawierzchni z betonu asfaltowego, dwuwarstwowej tj. warstwy ścieralnej o gr. 3 cm i warstwy wiążącej o
gr. 4 cm
• wykonaniu podbudowy tłuczniowej – tłuczeń granitowy 0/31,5 grub. 20 cm
• warstwy wzmacniającej z mieszanki związanej stabilizowanej cementem o Rm = 2,5 Mpa gr. 10 cm
• pobocza gruntowe o gr. 10 cm.
W celu właściwego odprowadzenia wód powierzchniowych zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie drogi
w postaci spadków poprzecznych i podłużnych.
Szczegółowo zakres zadania zawarty jest w dokumentacji technicznej oraz przedmiarze robót. Przedmiotowe
roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, dokumentacją przetargową,
obowiązującymi normami, sztuką inżynierską i uzgodnieniami stanowiącymi załącznik do projektu.
Zamawiający nie przewiduje:
1) składania ofert częściowych i wariantowych,
2) udzielania zamówień uzupełniających,
3) zawarcia umowy ramowej,
4) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
−

30 dni od daty podpisania umowy. Za termin zakończenia robót przyjmuje się datę ich odbioru bez wad i usterek.

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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej
jedną robotę budowlaną polegająca na budowie, rozbudowie lub przebudowie dróg o porównywalnym zakresie z
przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 500 000,00 złotych brutto każda z robót budowlanych
Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia
oświadczeń

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych
podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalności – budowa dróg - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie
doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi; warunek uznaje się za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi
co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione uprawnienia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem

zamówienia na kwotę, co najmniej 500 000 złotych (słownie : pięćset tysięcy złotych).
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień
składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Kryteria oceny ofert:
1.

Kryterium nr 1 - Cena

Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
Cena najniższej oferty (zł)
Ilość punktów oferty badanej =

--------------------------

x 95 = ilość pkt. – max 95 pkt.

Cena oferty badanej (zł)
2.

Kryterium nr 2 - Okres rękojmi za wady

Liczba punktów przyznana ofercie zostanie obliczona wg wzoru:
- 36 miesięcy rękojmi (minimalny wymagany okres) = 0 pkt
- 48 miesięcy rękojmi = 5 pkt. – max 5 pkt.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2015 godzina 8:00,
miejsce: Urząd Miejski w Pyzdrach ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry pok. nr 10.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

