
 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.jastkow.pl

Jastków: Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 243 w miejscowości

Józefów- Pociecha oraz remont odcinków dróg w miejscowościach

Snopków, Marysin i Płouszowice-Kolonia

Numer ogłoszenia: 79456 - 2016; data zamieszczenia: 06.04.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jastków , Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3, 21-002 Jastków, woj. lubelskie, tel.

081 5020143, faks 081 5020144.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.jastkow.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 drogi wewnętrznej Nr 243 w

miejscowości Józefów- Pociecha oraz remont odcinków dróg w miejscowościach Snopków, Marysin i

Płouszowice-Kolonia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie 1 Przebudowa drogi

wewnętrznej ozn. Nr ewid. 243 w miejscowości Józefów-Pociecha na odcinku od km 0+000 do km 0+449

Zakres robót w szczególności obejmuje: - roboty przygotowawcze - wykonanie koryta na obustronnym

poszerzeniu - wykonanie podbudowy z gruntocementu na obustronnym poszerzeniu o łącznej szerokości

1,50m - wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego - wykonanie warstwy wiążącej oraz

ścieralnej - wykonanie i plantowanie poboczy oraz wykonanie oznakowanie pionowego - roboty porządkowe

Zadanie 2 Remont nawierzchni asfaltowej drogi gminnej Nr 105997L (działka Nr 361) w miejscowości Snopków

na odcinku 38 mb i szerokości 4,00 m : - oznakowanie i zabezpieczenie robót, - frezowanie nawierzchni

asfaltowych na głębokość 4 cm - 8 m2, - oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - 152m2, - skropienie

http://www.jastkow.pl/


nawierzchni drogowej asfaltem - 209m2, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno -asfaltową -

7 Mg - wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna) AC 11S, grubość warstwy 5 cm - 152

m2, - regulacja poboczy kruszywem łamanym frakcji 0 -31,5- 10Mg. Zadanie 3 Remont nawierzchni asfaltowej

drogi gminnej Nr 106021L (działka Nr 83) w miejscowości Marysin na odcinku 38 mb i szerokości 4,50 m: -

oznakowanie i zabezpieczenie robót, - frezowanie nawierzchni asfaltowych na głębokość 4 cm - 9 m2, -

oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - 171m2, - skropienie nawierzchni drogowej asfaltem - 247m2, -

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - 10 Mg - wykonanie nawierzchni mineralno-

asfaltowej (warstwa ścieralna) AC 11S, grubość warstwy 5 cm - 171 m2, - regulacja poboczy kruszywem

łamanym frakcji 0 -31,5- 6 Mg, - rozbiórka oraz ponowne ułożenie krawężn ików drogowych na chudym betonie

- 24 mb, - przebrukowanie nawierzchni z kostki z uzupełnieniem podsypki cementowo piaskowej - 48 m2.

Zadanie 4 Remont nawierzchni asfaltowej drogi wewnętrznej ozn. Nr ewid. 314 w miejscowości Płouszowice

Kolonia na odcinku 30 mb i szerokości 4,00 m: - oznakowanie i zabezpieczenie robót, - frezowanie naw. z

mieszanki mineralno-asfaltowej o gr. 6 cm - 120 m2, - wykonanie warstwy wyrównawczej o średniej gr. 4 cm z

masy mineralno asfaltowej na gorąco oraz ścieralnej - 120 m2, - wykonanie nawierzchni mineralno-asfaltowej

(warstwa ścieralna) AC 11S, grubość warstwy 3 cm - 120 m2, - wykonanie obustronne poboczy z destruktu z

uprzednio sfrezowanej nawierzchni - 30 m2. Jeżeli w dokumentacji podano konkretny produkt należy przez to

rozumieć także produkt równoważny o parametrach jakościowych nie gorszych niż przyjęty w dokumentacji

oraz kompatybilny z innymi materiałami i urządzeniami. Szczegółowy zakres robót zawarty został w

szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i dokumentacji projektowej.

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia



składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia

składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia

składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia

składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

opis sposobu dokonywania oceny warunku nastąpi na podstawie weryfikacji oświadczenia

składanego na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych

III.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

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy 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. 1 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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

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

przedkłada:

III.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;

III.4.4) 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;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na zasadach określonych we wzorze umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.jastkow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Jastków, 21-

002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 pok. 5a.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.04.2016



godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Jastków, 21-002 Jastków, Panieńszczyzna ul. Chmielowa 3 pok. 18.

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 niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


