
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.bip.sobkow.pl-przetargi i ogłoszenia

Sobków: Remont dróg ~minnych na terenie Gminy Sobków w 2014 roku
OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobków, pl. Wolności 12,28-305 Sobków, woj.
świętokrzyskie, tel. 413871037, faks 413871034.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobkow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.l.I) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych na
terenie Gminy Sobków w 2014 roku.

II.l.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.l.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I. Remont drogi
gminnej nr 383006T Antoniów - Nowe Kotlice na odcinku 0+808 do 1+038 długości 230 mb.
2. Remont drogi gminnej nr 383025T Sobków ul. Poludniowa na odcinku 0+020 do 0+270
długości 250 mb. 3. Remont drogi gminnej nr 383009T Droga Krajowa Nr 7 - Brzeźno na
odcinku 0+000 do 0+383 długości 383 mb. Szczegółowy zakres robót określają przedmiary
robót i kosztorysy ofertowe.

II.l.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.

II.l.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.l.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.10.2014.

http://www.bip.sobkow.pl-przetargi
http://www.sobkow.pl


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

IlU) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją
ofertę wadium: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Sobków w 2014 roku w wysokości
5 000,00 PLN słownie: pięć tysięcy złotych 00/100

I1I.2) ZALICZKI

I1I.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• 111.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności łub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 22 ust. l
pkt. l ustawy Pzp, Zamawiający żąda oświadczenia o braku podstaw do
wykluczenia Wykonawcy z postępowania, zgodnie ze wzorem oświadczenia
stanowiącym Załącznik Nr 3.1 do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców
w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich)

• 111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcy muszą spełnić warunek posiadania wiedzy oświadczenia, tj.:
wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
należycie wykonali co najmniej trzy roboty budowlane, polegające na
wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 200 000,00
zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100). Dokumentem
potwierdzającym spełnienie powyższego warunku będzie wykaz robót
budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -
w tym okresie z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone tj.: - poświadczeń (referencji), lub - innych
dokumentów, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń, o których mowa wyżej. W
przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty
budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania dowodów na należyte, zgodne z zasadami sztuki



budowlanej i terminowe wykonanie tych prac. W wykazie należy wykazać
jedynie te roboty, które potwierdzą spełnienie warunku.

• 111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń
technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu
realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami;

• 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w swojej ofercie co najmniej l
osobę, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. Osoba wskazana na to
stanowisko powinna posiadać uprawnienia budowlane specjalności drogowej.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą spełnić łącznie. W celu
potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień;

• 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Warunek ubezpieczenia: w dniu składania ofert Wykonawca musi być
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia w wysokości co najmniej
200 000,00 zł . W przypadku składania oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek mogą
spełnić łącznie

1II.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
wart. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:



• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowlenia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę 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 do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowlenia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykłuczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nałeży przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. l pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

IIIA.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

IlI.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• 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 - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

IIIAA) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

IlI.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, .że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
Wszystkie badania niezbędne do wykonania i odbioru przedmiotu umowy zgodnie
z W-T 2 naw. asfaltowe 2010 wykonywane będą w laboratorium wskazanym przez
Zamawiającego: Koszty niezbędnych badań do wykonania robót ponosi
Wykonawca, a ich zakres obejmuje: Badanie materiałów i orzeczenie o jakości
(wypełniacz, piasek, kruszywo 0/4 mm, 2 frakcje grysów) użytych do wykonania
mieszanki min-bit. Sprawdzenie zgodności receptury laboratoryjnej zgodnie z W-T
2 naw. asfaltowe 2010 badanie kruszywa łamanego dwóch frakcji grysów Badanie



składu mieszanki mineralno-asfaltowej Grubości warstwy, wskaźnik zagęszczenia,
próżnia, skład mieszanki.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.I) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.ł.I) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.I) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sobkow.pl-przetargi i ogłoszenia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12,28-305 Sobków, pokój nr 19 (sekretariat).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 06.10.2014 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy w Sobkowie Pl. Wolności 12,28-
305 Sobków, pokój nr 19 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodłegających zwrotowi środków z pomocy udziełonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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