Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 778/2012
Burmistrza Pyrzyc
z dnia 18 września 2012r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: IZP.271.16.2012. Nazwa
zadania:
„Przebudowa drogi w miejscowości Krzemlin, dz. nr 4/3 o długości 80 mb”.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień (t. j. Dz. U.
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z p. zm) Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc zawiadamia
o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa zamawiającego
Adres zamawiającego
Kod Miejscowość
Telefon:
Faks:
adres strony internetowej
adres poczty elektronicznej
Godziny urzędowania:

Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc
Plac Ratuszowy 1
74-200 Pyrzyce
91/39 70 320
91/39 70 314
www.pyrzyce.um.gov.pl
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
poniedziałek: 8:00-16:00; wtorek-piątek: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej
progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
www.bip.pyrzyce.um.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w siedzibie
Zamawiającego (Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, pokój nr 262.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Zakres prac.
Przebudowa drogi o nawierzchni tymczasowej wykonanej z płyt betonowych na drogę o nawierzchni
utwardzonej wykonanej z kostki brukowej betonowej:
· Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm – 368,30 m2
· Krawężniki betonowe 15x30x100 obniżone do H = 3 cm na ławie betonowej z oporem – 15,00 mb
· Krawężniki betonowe 15x30x100 obniżone do H = 2 cm na ławie betonowej z oporem – 179,00 mb
Szczegółowy zakres prac i ilość określają przedmiary robót i dokumentacja techniczna.
Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia skalkuluje w cenie ofertowej i bez dodatkowego
wynagrodzenia zobowiązany jest do:

- opracowania projektu organizacji ruchu i oznakowania,
- obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą,
- zapewnienia dostępu (dojścia i dojazdu) do posesji ich mieszkańców i użytkownikom podczas
prowadzenia robót,
- uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót,
- naprawy uszkodzonych urządzeń uzbrojenia podziemnego i nadziemnego,
- naprawy ogrodzeń oraz innych uszkodzeń istniejących obiektów i elementów zagospodarowania terenu
spowodowanych prowadzonymi robotami budowlanymi,
Kody Wspólnego Słownika Zamówień:
CPV 45000000-7
Roboty budowlane
CPV 45100000-8
Przygotowanie terenu pod budowę
CPV 45111200-0
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
CPV 45233121-3
Roboty w zakresie budowy dróg głównych
CPV 45233220-7
Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczną, ze Specyfikacjami Technicznymi
Odbioru i Wykonania Robót i kosztorysami ofertowymi.
Wykonawca powinien zapoznać się z terenem oraz uzyskać na własną odpowiedzialność wszelkie
informacje, które mogą być konieczne dla przygotowania oferty i zawarcia umowy na wykonanie
przedmiotu zamówienia, w tym dokonać wizji lokalnej.
2. Warunki dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej
Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
VI. Termin wykonania zamówienia:
Przewidywany termin rozpoczęcia zamówienia – początek października 2012
Wymagany termin wykonania zamówienia – miesiąc od daty przekazania placu budowy.
VII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania
specjalnych uprawnień.
Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywane będzie
w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu oświadczenie w sprawie
spełniania warunków art. 22 ust.1 ustawy.
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posiadania wiedzy i doświadczenia,
wymagane jest wykazanie przez wykonawcę realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje posiadanie
wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji w ciągu ostatnich pięciu lat licząc od dnia
wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, co
najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością przedmiotowi
zamówienia tj. przebudowie, remoncie dróg i wymianie chodników o wartości minimum
150.000,00 zł - udokumentowane referencjami.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
wymagane jest wykazanie przez wykonawcę, iż przez okres realizacji zamówienia będzie
dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym:
- 1 osobą na stanowisko kierownika budowy – posiadającą minimum 5 letnie doświadczenie
zawodowe w kierowaniu robotami oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności budowy dróg (lub odpowiadające im równoznaczne
uprawnienia budowlane) w zakresie kierowania robotami budowlanymi, stanowiącymi przedmiot
zamówienia z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego,
2)

Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia i wykazy osób.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
- wymagane jest przez wykonawcę posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej
150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych),
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą
wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
VIII. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla przedmiotu zamówienia w wysokości: 2.000,00 zł, słownie: dwa tysiące złotych
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Lp
1.

Nazwa kryterium
cena

Waga kryterium w %
100

Ocena ofert dokonywana będzie według następującego wzoru:
cena najniższa
------------------------------ x 100 pkt. znaczenie kryterium 100%
cena ofert ocenianej
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X. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 03 października 2012r. do godz. 14:00:
w siedzibie zamawiającego
Gmina Pyrzyce,
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
Pokój nr 133 (sekretariat)
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 03 października 2012r. o godz. 14:30
w siedzibie zamawiającego
Gmina Pyrzyce
Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce
Pokój nr 282
XII. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów.
Nie dotyczy.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna
Nie dotyczy.
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
XVII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia:
353810-2012. Data zamieszczenia:; 18.09.2012r

Z up. BURMISTRZA
Marzena Podzińska
Z-CA BURMISTRZA
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