Ogłoszenie o zamówieniu
do zamieszczenia w siedzibie
zamawiającego
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego
1. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny , ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny
woj.lubelskie , tel. 082 5664 – 121 , fax 082 5663-103
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 14 000 euro ( procedura uproszczona) .
3. Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
4. Przedmiotem zamówienia jest „ Remont drogi gminnej Kanie – Wólka Kańska odc. A-B km
0+000-1+887,75 odc. C-D km 0+000-0+275 łączącej drogi powiatowe nr 1813L Kanie-Oleśniki
i nr 1811L Chojno-Borowica” .
Szczegółowo zakres robót i warunki realizacji zostały określone w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót które zostały zamieszczone na stronie
internetowej urzędu jak również są dostępne w wersji papierowej w siedzibie zamawiającego
pok.nr.8 .
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
6. Termin wykonania zamówienia : 30.10.2010 r.
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji
finansowej i ekonomicznej zostanie ocenione według poniższych zasad:
1) udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówienia o wartości 500 000 PLN każda, z podaniem daty i miejsca wykonania
oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie
2) potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierownika robotami
budowlanymi w specjalności: branża drogowa
3) ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności o wartości nie mniejszej niż 300 000 PLN
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia –
nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych
przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
3. Zamawiający wezwie w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawców, którzy w określonym terminie nie
złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu lub, którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w
wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
udziału w niniejszym postępowaniu
Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.
22 ust. 1 – Wykonawca składa oświadczenia, których wzór stanowią Załącznik Nr 7 oraz
Załącznik Nr 8 do niniejszej SIWZ
1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy:
1.1. Oświadczenie w zakresie niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.2

Załącznik Nr 9 do niniejszej SIWZ
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.
1.3. 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 ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat
oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, 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 ofert.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków posiadania przez Wykonawcę niezbędnej
wiedzy, niezbędnych narzędzi i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
2.1. Wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego tj. przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 robót
budowlanych o wartości 500 000 PLN każda , wykazu wykonanych robót budowlanych,
odpowiadającym swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia,
to jest budowa dróg z podbudową betonową i nawierzchnią asfaltową z podaniem ich wartości
oraz daty i miejsca wykonania.
Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumenty potwierdzające , że roboty te
zostały wykonane należycie (referencje, protokoły odbioru, itp.).
Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 4 do niniejszej
SIWZ.
2.2. Znajdują się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości 500 000 PLN
2.3. Wykaz podstawowej kadry technicznej przewidzianej do realizacji zamówienia.
Należy potwierdzić posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi
przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności
drogowej.
Poprzez dołączenie potwierdzonej za zgodność kopii uprawnień budowlanych i kopii
zaświadczenia wydanego przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgową Izbę
Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej izby.
Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik Nr 6 do niniejszej SIWZ.
2.4. Do oferty dołączono oświadczenie dotyczące dysponowania niezbędnym sprzętem
gwarantującym wykonanie zadania Załącznik Nr 5.
3. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
3.1. Informację banku, w którym wykonawca posiada rachunek potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości nie

mniejszej niż 500 000 złotych, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert. Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia obowiązek złożenia informacji banku dotyczy każdego z
wykonawców(członków konsorcjum ) z osobna.
3.2. Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości
nie mniejszej niż 300 000 PLN.
Przy składaniu ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
Wykonawcy mogą złożyć jedną wspólną polisę potwierdzającą, że wszyscy Wykonawcy są
ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości
nie mniejszej niż 300 000 PLN.

B. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków
jakościowych
1. Certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą PN albo EN, lub
aprobata techniczna ITB, lub
rekomendacja techniczna ITB, lub
wynik badania specjalistycznego laboratorium, lub dokument równoznaczny.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków jakościowych, Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu na jego żądanie z chwilą dostarczenia materiałów na budowę oraz
dołączyć do protokołu odbioru.
2. Do oferty oferent dołącza oświadczenie dotyczące materiałów, które będą użyte z podaniem ich
cech charakterystycznych np. marki, producenta.
9. Wymagane jest wniesienie wadium w wys. 18 000 zł w formach określonych w ustawie.
10. Kryteria oceny ofert – cena 100%
11. Miejsce i termin składania ofert : Urząd Gminy Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
do dnia 23.03.2010 r pok. nr 3 do godz. 12:00
12. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert .
13. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej .
14. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
15. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej .
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