Ogłoszenie o zamówieniu
do zamieszczenia w siedzibie
zamawiającego i na stronie
internetowej
Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego
I. Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny , ul. Lubelska 16 22-170 Rejowiec Fabryczny
woj.lubelskie , tel/fax 82 5664 – 211 .
II. Przetarg nieograniczony – roboty budowlane
III. Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
IV. Przedmiotem zamówienia jest :
Zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów .
Zaprojektowano uporządkowanie terenu działki numer 1452 przy zachowaniu istniejącego
zagospodarowania. Bez zmian pozostawiono główną aleję parkową od rynku do ulicy Szkolnej,
oświetlenie terenu i drzewostan.
Istniejącą nawierzchnię parkingu z płyt chodnikowych należy usunąć.
Nawierzchnię istniejących ścieżek po trasie których będą prowadzone nowe ścieżki w części
wschodniej z płyt chodnikowych należy usunąć.
Istniejąca ścieżka główna parku z kostki brukowej do remontu
Zaprojektowano nowe ścieżki parkowe z ozdobnej kostki brukowej , plac przy Domu Bednarza,
zmianę nawierzchni parkingu przy Ośrodku Kultury na kostkę brukową.
Zaprojektowano nową zieleń , nowe elementy małej architektury :
– fontannę
– murki przy ulicy Szkolnej
– siedzisko
– krąg na ognisko
– plac zabaw dzieci
– zieloną siłownia
– ławki parkowe
– pojemniki na śmieci
– drewniany płotek oddzielający plac zabaw dzieci od ścieżek
– zasilanie fontanny z istniejącego wodociągu
– odprowadzenie wody z fontanny
– odwodnienie terenu parkingu
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dopuszczając rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
zamawiającego jest obowiązany wykazać że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego.
Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .
VI. Termin wykonania zamówienia : do 28.06.2013 r.

VII.O udzielenie 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 ;
2.posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia ;
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej .
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej
działalności w zakresie branży budowlanej i wodno-kanalizacyjnej należy złożyć :
• oświadczenie
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawca składa :
• oświadczenie
W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa :
• oświadczenie
W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia wykonawca składa :
• oświadczenie
Ocena spełnienia powyższych warunków przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia”
lub „nie spełnia”.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust.1
ustawy , należy przedłożyć :
• oświadczenie (załącznik nr 3 )
W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy
należy przedłożyć :
-

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik nr 4 )

Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty:
1. formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. wypełnione kosztorysy ofertowe (załącznik nr 2 )
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty,
wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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.
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat , składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
c)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
VIII. Informacja na temat wadium .
Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 5000 zł w formach określonych w ustawie.
IX. Kryteria oceny ofert – cena 100%
X. Miejsce i termin składania ofert : Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 – 170 Rejowiec Fabryczny
do dnia 08.03.2012 r do godz. 12:00 /sekretariat/
XI. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert.
XII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
XV.Zamawiający przewiduje że mogą wystąpić zamówienia uzupełniające o których mowa
w art.67.1 pkt.6. w wys. do 6% zamówienia podstawowego .
XVI.Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 13.02.2013 r pod numerem 59148 - 2013 .

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

