KrzyŜanowice: Przebudowa ul. Raciborskiej w Tworkowie - dróg dojazdowych nr 1 i 2 o łącznej dł. 284,5 m i
szer. od 3 - 5,2 m oraz odcinka drogi transportu rolnego dł. 75 m i szer. 3,0 m
Numer ogłoszenia: 72261 - 2008; data zamieszczenia: 09.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina KrzyŜanowice, ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice, woj. śląskie, tel. (032)
4194051, 4194050, fax (032) 4194234.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzyzanowic.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ul. Raciborskiej w Tworkowie - dróg
dojazdowych nr 1 i 2 o łącznej dł. 284,5 m i szer. od 3 - 5,2 m oraz odcinka drogi transportu rolnego dł. 75 m i szer.
3,0 m.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje m.in.:
wykonanie przebudowy: - drogi dojazdowej nr 1 do posesji 61, 63 i 67, polegający na utwardzeniu odcinka
dł.193,00m i szer. od 3,5 m do 4,0 m, betonem asfaltowym (warstwa ścieralna gr. 3 cm i wiąŜąca gr.4 cm) ułoŜonym
na podbudowie z kruszywa łamanego naturalnego (warstwa górna gr. 8 cm i dolna gr. 15 cm) i warstwie
odsączającej z piasku gr. 10 cm; - drogi dojazdowej nr 2 do posesji 56 - 60, polegający na utwardzeniu odcinka dł.
91,5 m i szer. od 3,0 do 5,2 m, kształtką brukową betonową gr. 8 cm, ułoŜoną na podbudowie z kruszywa łamanego
naturalnego gr. 20 cm i podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm; - odcinka drogi transportu rolnego dł. 75 m i
szer. 3,0 m,(odgałęzienie w lewo od drogi dojazdowej nr 1), polegający na utwardzeniu tłuczniem kamiennym warstwa górna gr. 8 cm, warstwa dolna gr. 15 cm na warstwie odsączającej gr.10 cm; Na drogach dojazdowych nr 1
i 2 przewidziane jest wykonanie zjazdów oraz jednostronnego krawęŜnika na ławie betonowej z oporem.
Przewidziano odwodnienie dróg z pomocą: ścieku przykraweŜnikowego do rowu przydroŜnego - droga nr 1; ścieku
przykraweŜnikowego do projektowanej studzienki ściekowej z osadnikiem i koszem oraz odwodnienia
powierzchniowego - droga nr 2. W zakres wykonania w/w zamówienia winny wchodzić wszystkie inne koszty
niezbędne do jego zrealizowania, m. in. koszty: dokonania wszelkich uzgodnień branŜowych (konsultacji, nadzorów
i związane z tym opłaty); stosownych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz koszty geodezyjnego wytyczenia drogi
w terenie przed rozpoczęciem robót i koszty wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 3.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: Wykonawca, przystępując do przetargu, jest zobowiązany wnieść wadium
w wysokości 6.000,00 zł (słownie sześć tysięcy złoty)..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy: nie wykluczeni na podst. art. 24 ust.1 i 2 ,
spełniający warunki zawarte: w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w Specyfikacji
istotnych warunkach zamówienia, w tym m.in.: - Wykonawca winien wykazać się doświadczeniem w
realizacji, w ciągu ostatnich 3 lat, minimum: 2 dróg o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową o łącznej
dł. min.200m i 2 nawierzchni dróg lub placów z kostki brukowej betonowej, obejmujących wykonanie
podbudowy o łącznej powierzchni min. 500m2, potwierdzonych referencjami je zamawiających. Wykonawca winien dysponować kierownikiem robót do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub do kierowania robotami w specjalności robót drogowych
oraz min. 2 pracownikami posiadającymi kwalifikacje operatora maszyn budowlanych. - Wykonawca winien
dysponować wyposaŜeniem technicznym, niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym min.: 1 spycharką
lub równiarką, 1 koparko - ładowarką, 2 walcami, 1 rozściełaczem drogowy i 2 zagęszczarkami do gruntu.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie Wykonawcy, Ŝe spełnia warunki zawarte
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. - Wykaz wymaganych zamówień
zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
oraz referencje zamawiających, potwierdzające, Ŝe roboty te zostały wykonane z naleŜytą starannością. Wykaz personelu odpowiedzialnego za realizację zamówienia oraz kopie uprawnień kierownika budowy i
kwalifikacje operatorów. - Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca.

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: najniŜsza 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:
http://krzyzanowice.bip.org.pl/?tree=174
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy KrzyŜanowice,
ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2008 godzina
09:30, miejsce: Urząd Gminy KrzyŜanowice, ul. Główna 5, 47-450 KrzyŜanowice pok. 15..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

