OGŁOSZENIE
Urząd Miejski w Kowarach
58-530 Kowary woj. dolnośląskie
ul. 1-go Maja 1a
tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173
Adres strony internetowej : www.bip.kowary.pl
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 87170-2009
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : 01.04.2009
ogłasza przetarg nieograniczony w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień
Publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zmianami /, w celu wyłonienia
Wykonawcy na zadanie pn.: „Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni

dróg,ulic,chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary”
Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników,
placów i parkingów na terenie miasta Kowary.
Prace konserwacyjne polegać będą na:
1. Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową – przyjęto średnią
głębokość
remontu 6 cm
a) z podbudową
b) bez podbudowy
2. Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą spalinową – przyjęto średnią
głębokość remontu 6 cm
a) z podbudową
b) bez podbudowy
3. Uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho,
z zagęszczeniem bez względu na głębokość ubytku
a) powyżej 100 m2 w jednym miejscu
b) poniżej 100 m2 w jednym miejscu
4. Regulacji obrzeży, krawężników
a) betonowych
b) kamiennych
5. Przebrukowaniu nawierzchni z kostki
a) kamiennej
b) betonowej
6. Uzupełnieniu bruku z kostki
a) kamiennej
b) betonowej

7. Remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny, przyjmując grubość nawierzchni
po uwałowaniu o śr. 6 cm
a) ułożenie z własnego materiału
b) ułożenie z materiału Zamawiającego
8. Wykonanie konserwacji środkami chemicznymi nawierzchni betonowych z ich wcześniejszym
przygotowaniem.
9. Wykonanie napraw nawierzchni bitumicznych przy użyciu „remontera”.
10.Ułożenie na podsypce pisakowej z płytek betonowych 30x30 na chodniku
11.Ułożenie na podsypce piaskowej z płytek betonowych 50x50 na chodniku
12.Inne nie ujęte wyżej prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników,
placów i parkingów rozliczane będą przyjętą stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę,
a) stawka R-g.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych,
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej,
Zamawiający nie dopuszcza porozumienia się droga elektroniczną ,
Zamawiający nie przewiduje zamówienia uzupełniające,
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej,
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu
Termin związany z ofertą 30 dni
kod CPV – 45.23.31.41-9 roboty w zakresie konserwacji dróg
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie:
Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia – 100 %
Ustala się wadium w kwocie – 2.000,00 zł
Termin realizacji zamówienia: do 15 października 2009 r
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:
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, 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 pkt 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. W postępowaniu mogą wziął udział Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej
jedną robotę budowlaną podobną do przedmiotu zamówienia .Za robotę podobną uznaje się bieżąca
konserwacja dróg o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł. Do wykazu wykonanych robót
należy dołączyć dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie
9. Do wykonania zamówienia wymagane jest udokumentowanie, że osoby, które będą wykonywać
Zamówienie posiadają uprawnienia:
a. do prowadzenia i kierowania robotami drogowymi wraz z przynależnością do Izby Inżynierów
Budownictwa.
10. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy posiadają aktualną polisę
ubezpieczeniową , a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności
11. posiadający sprzęt do wykonania zamówienia :
- piła do nacinania nawierzchni
- sprężarka z młotem pneumatycznym lub młot spalinowy
- szczotka mechaniczna
-skrapiarka do bitumu
- walec wibracyjny lub zagęszczarka płytowa
- samochód oplandekowany
- remonter
Oświadczenia i lista wymaganych dokumentów :
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.

➢

Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

➢

Formularz oferty - załącznik nr 1

➢

Akceptacja załączonego wzoru umowy – poprzez jej podpisanie na ostatniej stronie w miejscu

wyznaczonym dla „Wykonawcy”- załącznik nr 2
➢

Wykaz posiadanego sprzętu przeznaczonego do realizacji zamówienia jak dział E w pkt 11załącznik nr 3

➢

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie zawierający co najmniej jedno zamówienie na robotę budowlaną
podobną do przedmiotu zamówienia .Za robotę podobną uznaje się bieżącą konserwację ulic ,
dróg itp. o wartości nie mniejszej niż 80.000 zł z podaniem ich wartości9 oraz daty i miejsce
wykonania oraz załączonych dokumentów potwierdzających , że roboty te zostały wykonane
należycie- załącznik nr 4

➢

Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczba liczebności
personelu w okresie ostatnich trzech lat , a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie oraz dokumenty stwierdzające, że posiada uprawnienia do
prowadzenia robót i przynależność do Izby- załącznik nr5

➢

Każdy Wykonawca zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
r.,t(ekst jednolity Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 )ze zmianami ) przystępujący do
postępowania ma złożyć oświadczenia- załącznik nr 6

➢

Wykaz podwykonawców – załącznik nr 7

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 6
/parter w budynku głównym/.
Szczegółowych informacji udziela pracownik upoważniony do kontaktu z Wykonawcami Pan Zbigniew
Kozik tel. /075/ 6439225 fax. /075/ 7613173, pok. nr 6 /parter budynku głównego/ w godz. 800 – 1200 w
dni robocze.
Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „ Wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni
dróg,ulic,chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary” ”, należy złożyć w terminie
do 23.04.2009 r o godz. 950 w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie /pok. 12, I piętro/
Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena oferowana za zakres prac opisanego przedmiotu
zamówienia.
Sesja otwarcia ofert będzie miała miejsce w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej /pok. 13, I
piętro/ o godz. 1000 w dniu 23.04.2009r

