Ciepielów, dnia 11.08.2009 r.
R.R.I.I. 7041/6/2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
„Przebudowa - modernizacja ul. Malczewskiego - Źródlanej w Ciepielowie”

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj.
mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.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 - modernizacja ul.
Malczewskiego - Źródlanej w Ciepielowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest : Przebudowa - modernizacja ul. Malczewskiego - Źródlanej w Ciepielowie, która obejmuje: Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym, - Regulacja
pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej szt. 4 - Koryta o głębokości 25 cm przy użyciu równiarki
samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego (350 mb x 3,10 m), - Wykonanie warstwy
odsączającej z piasku po zagęszczeniu gr. 10 cm w korycie na całej szer. 3,10 m wykonanie i
zagęszczanie mechaniczne obmiar jw. - Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy (bruk)
tłuczniem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm. szer. 4,1 m (50 mb x 4,1 m x 0,1 m
- ul. Źródlana), - Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym
sortowanym gr.15 cm szer.3,10 m dł. 350 mb, - Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczowiażącej gr. 2 cm z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (50 mb x 4,1 m - ul. Źródlana ; 350
mb x 3,1 m - ul. Malczewskiego, - Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy
mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 (50 mb x 4,0 m - ul. Źródlana ; 350 mb x 3,0 m - ul.
Malczewskiego, - Znaki drogowe okrągłe B-2 z folii odblaskowej I generacji szt. 1, - Znaki drogowe inf.
D-3 z folii odblaskowej I generacji szt. 1, - Znaki drogowe trójkątne folia odblaskowa II generacji A-7
szt. 1, - Słupki do znaków szt. 3, - Uzupełnianie i wyprofilowanie poboczy gruntowych 400 mb x 0,5 x
2.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2009.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 1 000,00 zł
Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: Bank
Spółdzielczy Iłża F /Ciepielów 39 91290001 0039 0331 2695 0003 b) poręczenie lub gwarancja
bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w
art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216,
poz. 1824) Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie
wykonawcy z postępowania.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają
warunki wynikające z art. 22 i nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn.
zm.) Ocenie będą podlegać jedynie oświadczenia oferenta, które załączone są do SIWZ i
dokumenty wymagane przez SIWZ..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferenci złożą łącznie z
Formularzem oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem
następujących dokumentów: - zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
(lub równoważne) - zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie
społeczne wydane przez odpowiedni oddział ZUS - zaświadczenie o nie zaleganiu z
zobowiązaniami z tytułu podatków - wydane przez Urząd Skarbowy odpowiedni dla siedziby
podmiotu, a także: - Oświadczenia wymienione w pkt. 8 ( załącznik nr 2 do SIWZ) - Wzór
umowy podpisany dla potwierdzenia jej warunków (załącznik nr 4 do SIWZ) - Kosztorys
ofertowy ( załącznik nr 3 do SIWZ).

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: najniższa 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: www.ciepielow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok.nr 17.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.09.2009 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310
Ciepielów, pok.nr 1.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Termin i miejsce otwarcia ofert: 01.09.2009 godzina 10:10, miejsce: Urząd Gminy w
Ciepielowie, ul. Czachowskiego1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 26.

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów

