OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZDP – 343-9/08
Zarząd Dróg Powiatowych
63-300 Pleszew, ul. Gen. Hallera 54
tel. 062 74 27 216, fax 062 74 27 216 ,
www.zdp-pleszew.com.pl , e- mail zdp-pleszew@zdp-pleszew.com.pl

ogłasza przetarg nieograniczony ( zgodnie z Prawem zamówień publicznych z dnia 29 styczna 2004r.Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z póź. zm.) na:

„przebudowa drogi powiatowej nr 4328P w m. Nowolipsk”
Nr kategorii wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45.23.31.20-6 – drogowe prace budowlane
45.23.32.20.-7 – prace drogowe kładzenia nawierzchni dróg

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych numer
124563 - 2008 ; data zamieszczenia 10.06. 2008r

Określenie przedmiotu zamówienia :

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


prace polegać będą na przebudowie dwóch przepustów, wykonaniu podbudowy z kamienia
łamanego, wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego oraz ścinaniu i uzupełnieniu pobocza



zakres rzeczowy – zestawienia elementów robót

1. przebudowa przepustów z rur K2PCV  500 szt. 2 - 7,5 m
2. remont przepustu z przedłużeniem  300 - 2,0 m
3. przykanalik 4,9 mm wzm.  160 - 9,0 m

4. ścianki czołowe - 2 szt.
5. studzienki ściekowe - 1 szt.
6. ułożenie ścieku betonowego 15 cm gr. na ławie B-15 - 15,0 m
7. wykonanie podbudowy z kamienia łamanego gr. 15 cm - 4474,1 m
8. nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 5 cm ( 0,225 km) - 930 m

2

2

9. nawierzchnia z betonu asfaltowego gr. 4 cm ( 0,200 km) - 730,8 m

2

10.oczyszczenie rowu przy remontach przepustów - 25 m
11. wykonanie mijanki w km 0+230 z podbudową i masą bitumiczną - 30 m

2

12. poszerzenie łuku W –3 - 0,3m
13. umocnienie wlotów i wylotów przepustu - 3 szt
14.. ścinanie i uzupełnienie pobocza i skarp - 2268,2 m

2

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

Nie przewiduje się możliwości złożenia oferty wariantowej

Termin wykonania zamówienia - 31.08.2008r

Warunkami udziału w postępowaniu są:

1. Warunki wymagane od Wykonawców
1. Spełnianie warunków art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r Nr
19 poz. 177 z późn. zm.) – potwierdzone złożonym oświadczeniem,

2. wykonanie w ciągu ostatnich trzech lat co najmniej trzech robót o podobnym zakresie
3.
4.
5.

i wartości co najmniej 150.000,00 zł każda – potwierdzeniem jest złożenie
oświadczenia z załączonymi referencjami,
wniesienie wymaganego wadium,
przyjęcie terminu ważności oferty przez okres 30 dni – potwierdzone złożonym
oświadczeniem,
przyjęcie wzoru umowy o roboty budowlane , stanowiącej załącznik do SIWZ –
potwierdzone złożonym oświadczeniem.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
Oferta musi zawierać niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:
a) wypełniony i podpisany FORMULARZ OFERTOWY, którego wzorzec stanowi załącznik do niniejszej
specyfikacji
b) wypełniony i podpisany ślepy kosztorys – ofertowy ( zał. nr 1 do formularza ofertowego)
c) oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 2 do formularza
ofertowego)
d) właściwe uprawnienia zawodowe osoby proponowanej na kierownika robót (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela
oferenta)

5.
6.
7.
8.

ważne zaświadczenie (osoby proponowanej na kierownika robót)potwierdzające członkostwo w Polskiej
Izbie Inżynierów Budownictwa i posiadanie wymaganego ubezpieczenia OC (oryginał lub kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez oferenta lub upełnomocnionego przedstawiciela
oferenta).
wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu jakie posiada Wykonawca ( załącznik nr 3 do
formularza ofertowego)
wykaz wykonanych w okresie 3 lat robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonywania ( zał. nr
4 do formularza ofertowego), załączyć referencje.
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert

5.

6.
7.
8.

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS
potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub 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 m-ce przed upływem terminu składania
ofert
dowód wniesienia wadium
oświadczenie o ważności oferty przez okres 30 dni ( zał. nr 5 do formularza ofertowego)
oświadczenie o przyjęciu wzoru umowy o roboty budowlane ( zał. nr 6 do formularza ofertowego)

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie : 3000,00 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna będzie na stronie internetowej www.zdppleszew.com.pl od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu publicznym do upływu terminu składania
ofert.
SIWZ można odebrać również po złożeniu pisemnego wniosku o przekazanie materiałów
przetargowych - cena 20,00 zł . W przypadku przesłania SIWZ pocztą do ceny specyfikacji zostanie
doliczony koszt przesyłki.

Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Halina Meller i Pani Krystyna Kantorska tel. 062
7427 – 216 .

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
Cena ( koszt ) - 100%

Termin związania z ofertą - 30 dni

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie oznaczonej: „przebudowa drogi powiatowej nr 4328P
00
w m. Nowolipsk ” w siedzibie zamawiającego w terminie do dnia 03.07. 2008 r do godz. 10 .
10
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.07.2008r. o godz. 10 w Zarządzie Dróg Powiatowych w Pleszewie ul.
Gen. Hallera 54.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Nie przewiduje się dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

