
Aleksandrow: Remont drogi gminnej w miejscowosci Wolka Skotnicka dzialka nr 107,
199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, od km 0+000 do km 0+897,20

Numer ogloszenia: 58446 - 2012; data zamieszczenia: 28.02.2012
OGLOSZEN1E O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiajzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ^CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Aleksandrow , Aleksandrow 39b, 26-337 Aleksandrow,
woj. lodzkie, tel. 044 7560027, faks 044 7560014.

• Adres strony internetowej zamawiaj^cego: www.bip.aleksandrow.net.pl

T. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ^CEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^eego: Remont drogi gminnej w
miejscowosci Wolka Skotnicka dzialka nr 107, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, od km
0+000 do km 0+897,20.

11.1.2) Rodzaj zamowienia: roboty budowlane.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamowienia: wytyczenie
geodezyjne, wyrownanie istnieja^cej podbudowy z kruszyw lamanych o gr. 10 cm 290,452 m3
pobocza z kruszyw lamanych o gr 10 cm 130,705 m2 kraw^zniki betonowe wystaja^ce
15x30cm 1587,030 m scieki z elementow betonowych gr. 20 cm 249,520 m nawierzchnie z
mieszanek mineralno bitumicznych asfaltowych dostarczanych z wytworni wydajnosc 100 t h
o grubosci 4 cm warstwa scieralna 3056,740 m2 znaki drogowe 11 szt. inwentaryzacja
geodezyjna powykonawcza.

11.1.4) Czy przcwiduje si£ udzielenie zamowien uzupemiajijcych: nie.

11.1.5) Wspolny Slownik Zamowien (CPV): 45.00.00.00-7.

11.1.6) Czy dopuszcza sig zlozenie oferty ez^sciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza sie^ zlozenie oferty wariantowej: nie.



II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakonczenie:
27,09.2012.

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

III.1)WADIUM

Informacja na temat vvadium: Od Wykonawcow biora^cych udzial w post^powaniu jest
wymagane wniesienie wadium - 6.000,00 zl (slownie: szesc tysi^cy zlotych 00/100)

111.2) ZAL1CZKI

• Czy przewiduje si£ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: nie

111.3) WARUNKI UDZIALU W POSTJ^POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

• III. 3.1) Uprawnicnia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci,
jezeli przepisy prawa nakladajij obowi^zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiaj^cy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, ktorych
spelnienie Wykonawca b^dzie zobowi^zany wykazac.

• III.3.2) Wiedza i doswiadczenie

Opis sposobu dokony\vania occny spelniania tego warunku

o wykonawca powinien w okresie ostatnich pi^ciu lat kalendarzowych ( liczqc
do dnia wszcz^cia post^powania ) wykonac co najmniej dwie roboty, a jezeli
okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy, w tym okresie, odpowiadaj^ce
swoim rodzajem przedmiotowi zamowienia i wartosci^co najmniej 500 tys. zt.
l%cznie. Ocena spemienia warunkow szczegolowych wg zasady spemia/nie
speinia nastajM na podstawie przedstawionych przez Wykonawc? dokumentow
i oswiadczen

• III.3.3) Potencjal techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezb^dny potencjal techniczny. Ocena
spelnienia warunkow szczegolowych wg zasady spelnia/nie spelnia nastapi na
podstawie przedstawionych przez Wykonawc^ dokumentow i oswiadczen



111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowicnia

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o wykaz osob i podmiotow, ktore b^dq. uczestniczyc w wykonywaniu
Zamowienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji (oswiadczenie, ze
osoby ktore bedq. uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia posiadaja^
uprawnienia branzy drogowej) niezb^dnych do wykonania Zamowienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nich czynnosci . Ocena spelnienia
warunkow szczegotowych wg zasady spelnia/nie spetnia nastapi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawce_ dokumentow i oswiadczeri

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

o informacji Banku lub Spoldzielczej Kasy Oszeze_dnosciowo - Kredytowej, w
ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajajsej wysokosc posiadanych
srodkow fmansowych lub zdolnosc kredytowa^ wykonawcy, w wys. 500 tys zl
wystawionej nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem terminu skladania
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w post^powaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert. Polisa ubezpieczeniowa w zakresie
prowadzonej dzialalnosci w wysokosci co najmniej 500 tys. zlotych. Ocena
spetnienia warunkow szczegotowych wg zasady spelnia/nie spetnia nastaj)i na
podstawie przedstawionych przez Wykonawcy dokumentow i oswiadczen

III.4) INFORMACJA O OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE
DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA
WARUNKOW UDZIALU W POSTF.POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

• III. 4.1) W zakresie wykazania spetniania przez wykonawcy warunkow, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprocz oswiadczenia o spelnieniu warunkow
ud/ialu w postcpowaniu, nalezy przedlozyc:

• wykaz robot budowlanych w zakresie niezbe_dnym do wykazania spelniania
warunku wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pieciu

lat przed upiywem terminu skladania ofert albo wnioskow o dopuszczenie
do udzialu w post^powaniu, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz zala,czeniem dokumentu potwierdzaja^cego, ze roboty
zostaiy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo
ukonczone

wykaz osob, ktore b?da^ uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za swiadczenie uslug, kontrol^ jakosci lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich



kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia niezb^dnych dla
wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci, oraz informacja^o podstawie do dysponowania tymi osobami

• oswiadczenie, ze osoby, ktore b^dq. uczestniczyc w wykonywaniu
zamowienia, posiadajq. wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakladaja^
obowia^zek posiadania takich uprawnieh

• informacj? banku lub spoidzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w
ktorych wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaj:^ wysokosc
posiadanych srodkow finansowych lub zdolnosc kredytow^ wykonawcy,
wystawionq nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skfadania
wnioskow o dopuszczenic do udziahi w post^powaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert

• oplaconq. polis^, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaja^cy, ze
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwia_zanej z przedmiotem zamowienia

Wykonawca powohija^cy si? przy wykazywaniu spelnienia warunkow udziatu w
postqpowaniu na zdolnosc finansowa^ innych podmiotow, przedklada informacj^
banku lub spoldzielczej kasy oszcz^dnosciowo-kredytowej, dotycza_ca^ podmiotu, z
ktorego zdolnosci finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy,
potwierdzaja_cq. wysokosc posiadanych przez ten podmiot srodkow finansowych lub
jego zdolnosc kredytowa^ wystawiona^ nie wczesniej niz 3 miesi^ce przed uptywem
terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w post^powaniu o udzielenie
zamowienia albo skiadania ofert.
III.4.2) W zakresie pohvierdzcnia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, nalezy przediozyc:

• oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wlasciwego rejestru, jezeli odr^bne przepisy wymagaja^
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6
miesi^cy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert, a w
stosunku do osob fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

• aktualne zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urz^du skarbowego
potwierdzaja^ce, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkow lub
zaswiadczenie, ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci
wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3
miesia^ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert



• aktualne zaswiadczenie wlasciwego oddzialu Zakladu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spoleczncgo
potwierdzaja^ce, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem sktadek na
ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne, lub potwierdzenie, ze uzyskal
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenic lub rozlozenie na raty

zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji
wlasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesiqpe przed
uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotow zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib^ lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedklada:

111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w ktorym ma siedzib? lub miejsce
zamieszkania potwierdzajajsy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadlosci - wystawiony nie
wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskow o
dopuszczenie do udzialu w post?powaniu o udzielenie zamowienia albo
skladania ofert

• nie zalega z uiszczaniem podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie
spoleczne i zdrowotne albo ze uzyskal przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych ptatnosci lub wstrzymanie w
calosci wykonania decyzji wlasciwego organu - wystawiony nie wczesniej
niz 3 miesi^ce przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie
do udziahi w post^powaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania si? o zamowienie -
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania
wnioskow o dopuszczenie do udziahi w postQpowaniu o udzielenie
zamowienia albo skladania ofert

111.4.3.2) zaswiadczenie wlasciwego organu sa^dowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktorej dokumenty dotycza^ w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uplywem terminu skladania wnioskow o dopuszczenie do udziahi
w postej)owaniu o udzielenie zamowienia albo skladania ofert - albo oswiadczenie
zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sajdowym, adminislracyjnym albo
organem samorza^du zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w ktorym wykonawca ma siedzib? lub miejsce
zamieszkania, jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si? takiego
zaswiadczenia



III.7) Czy ogranicza si£ mozliwosc ubiegania si£ o zamowienie publiczne tylko dla
wykonawcow, u ktorych ponad 50 % pracownikow stanowiij osoby niepelnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l) TRYB UDZIELEN1A ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udziclenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona bedzie aukcja elcktroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si£ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalnc zmiany postanowien umowy oraz okrcslenie warunkow zmian

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc zmiany niniejszej umowy pod warunkiem, ze sprzyjac to
b^dzie optymalnemu wykonaniu zamowienia jak rowniez oszcze_dnemu i celowemu
wydatkowaniu srodkow publicznych a, takze w przypadku gdy zmiany takie be_da^ korzystne
bajdz oboj^tne dla Zamawiaja^cego, jak rowniez w przypadku gdy koniecznosc wprowadzenia
zmian wynika z okolicznosci ktorych nie mozna byto przewidziec w chwili zawarcia
niniejszej umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktorej jest dostepna specyfikacja istotnych
warunkow zamowienia: www.bip.aleksandrow.net.pl
Specyfikacj^ istotnych warunkow zamowienia mozna uzyskac pod adresem: Urz^d
Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrow 39B, 26-337 Aleksandrow, pokoj 106.

IV.4.4) Tcrmin skladania wnioskow o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub
ofert: 15.03.2012 godzina 13:45, miejsce: Urzajd Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrow
39B, 26-337 Aleksandrow, sekretariat.

IV.4,5) Terrain zwiazania ofertq: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczqce finansowania projektu/programu ze
srodkow Unii Europejskiej: nie dotyczy.



IV.4.17) Czy przcwiduje sie^ uniewaznienie postepowania o udzielenie zamowienia, w
przypadku nicprzyznania srodkow pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegaj^cych zwrotowi srodkow z pomocy udzieloncj przez paristwa ezlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przcznaczone
na sflnansowanie calosci lub czesci zamowienia: nie


