Kowary: Przebudowa ulicy Bocznej wraz z budową miejsc parkingowych w Kowarach
Numer ogłoszenia: 144377 - 2009; data zamieszczenia: 01.09.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach , ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj.
dolnośląskie, tel. 075 718-24-16.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.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 ulicy Bocznej wraz z budową
miejsc parkingowych w Kowarach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przebudowa ulicy Bocznej
wraz z budową miejsc parkingowych polegać będzie na: a) rozebraniu nawierzchni z kostki
kamiennej rzędowej 10-11 na podsypce cementowo -wapiennej - 729,20m2 b) rozbiórka
krawężników betonowych - 408,50 mb c rozebranie obrzeży trawnikowych o wym 8*30 cm 380,40 mb d. rozebranie chodnika z płyt betonowych 30*30*5 - 633,30 m2 e. Mechaniczne
korytowanie i profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1395,80m2 f.
Wykonanie podbudowy o grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm - 1344,60 m2 g. Ustawienie
ponownie krawężników betonowych 15*30 na podsypce cementowo- piaskowej - 265,00 mb h.
chodnik z kostki kamiennej 9/11 na podsypce cementowo -piaskowej - 580,10 m2 i . nawierzchnia
z kostki kamiennej o wysokości 14-22 cm na podsypce cementowo- piaskowej o gr 10 cm - 764,50
m2 - uzyskanej z odzysku - zakup 20 % kostki kamiennej o wysokości 14*22 cm tj 153 m2 j.
obrzeża betonowe o wymiarach 30*8 cm spoiny wypełnione zaprawa cementową - 228,50 mb k.
Humusowanie i wyrównanie terenu z obsianiem , przy gr. warstwy humusu 8 cm - 263 m2 m.
regulacja studzienek dla urządzeń podziemnych - 14 szt n. korytowanie i profilowanie pod miejsca
parkingowe - 311,30 m2 o. podbudowa miejsc parkingowych o gr 15 cm po zagęszczeniu - 287,30
m2 p. nawierzchnia miejsc parkingowych z kostki betonowej o gr 8 cm - 268,70 m2 oraz pasy z
kostki betonowej kolorowej o gr 8 cm - 18,60 m2 r. wykonanie inwentaryzacji powykonawczej s.
ułożenie kabla o masie do 1 kg/m -172 mb t. demontaż i montaż słupów oświetleniowych - 5 szt
lampy z demontażu pozostają do ponownego zamontowania 1.Wszystkie prace objęte przetargiem,
należy wykonać przy zachowaniu dostępności do nieruchomości znajdujących się w obszarze
prowadzonych prac..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.00-0.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.12.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium ustala się na kwotę: 7.000 zł
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają
wyłączeniu, jeżeli: a. ubiegają się o udzielenie tego zamówienia, b. pozostają w związku
małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki
lub kurateli z wykonawca, jego zastępca prawnym lub członkami organów zarządzających lub
organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, c. przed upływem 3
lat od dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawały w stosunku pracy lub
zlecenia z wykonawcą lub były członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, d. pozostają z wykonawcą w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do
bezstronności tych osób, e. zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych. 2. Osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają,
pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenie o braku lub
istnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 1. 3. Czynności w postępowaniu o udzielenie
zamówienia podjęte przez osobę podlegającą wyłączeniu po powzięciu przez nią wiadomości o
okolicznościach, o których mowa w ust. 1, powtarza się, z wyjątkiem otwarcia ofert oraz innych
czynności faktycznych nie wpływających na wynik postępowania. 4. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b.
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. c. znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d. nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o
udzielenie zamówienia. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 7. Jeżeli
oferta wykonawców, o których mowa w pkt 5, została wybrana, zamawiający może żądać przed
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych
wykonawców. 8. Wykonawca winien: - wykazać się wykonanym w okresie ostatnich 5 lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednym zamówieniem polegającym na wykonaniu
nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2 i o wartości nie mniejszej

niż 200.000 zł - Wykazać, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą uprawnioną do prowadzenia i
kierowania robotami drogowymi oraz elektrycznymi wraz z przynależnością do Izby Inżynierów
Budownictwa -posiadać polisę , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej. Ubezpieczenie powinno być ważne przez cały okres realizacji umowy, w przypadku
kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie realizacji umowy Wykonawca dołączy do oferty
oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia po jego wygaśnięciu akceptować załączony wzór umowy Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter
eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają
wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na
zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą
dokumentów wymienionych poniżej.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualny odpis z właściwego rejestru
albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Aktualne
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających
odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz
liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykaz wykonanych w ostatnich 5 lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia , a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie,zawierający co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu
nawierzchni z kostki kamiennej o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2 i wartości nie mniejszej niż
200.000 zł z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających , że roboty te zostały wykonane należycie Każdy Wykonawca zgodnie z ustawą
Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., ( Dz. U z 2007 r nr 223, poz. 1655 ze
zmianami ) przystępujący do postępowania ma złożyć oświadczenia. Dowód wniesienia wadium
Polisa , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający , że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności Wykaz osób, którymi
dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, które będą uczestniczyły w wykonywaniu
zamówienia, zawierający co najmniej 1 osobę uprawnioną do prowadzenia i kierowania robotami
drogowymi oraz co najmniej 2 osobę uprawniona do prowadzenia ro0botami elektrycznymi wraz z
informacjami na temat kwalifikacji zawodowej, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywane przez nie czynności Pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli wykazie o
którym mowa w pkt 10 Wykonawca wskazał osoby którymi będzie dysonował . Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentu, o którym mowa w pkt 1,2,3,4 w tabeli, składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 2.1. Nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.2. 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 - dokument powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu/
-ów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż w terminach określonych w pkt. 2.
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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.kowary.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kowarach 58-530 Kowary ul1-Maja 1a pok nr 5-6.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.09.2009 godzina 09:50, miejsce: Urząd Miejski w Kowarach 58-530 Kowary ul. 1-Maja 1a pok
nr 1-2 Biuro Obsługi Klienta.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

