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Leoncin: zagospodarowanie terenu Wokół Urzędu Gminy
Leoncin

OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU . roboty budowtane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamówienia pub|icznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAzwA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin, u|' Partyzantów 3, 05.100 Leoncin, woj. mazowieckie, te|. 022

7856585, faks 022 7856585.

Adres strony internetowej zamawiającego: www. |eoncin' nbi p. p|

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIA'ĄGEGo: Administracja samoządowa.

rr. r) orneśLENIE PR:ZEDMIoTu złl.łówrenrl

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Zagospodarowanie terenu wokoł Urzędu Gminy

Leoncin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboĘ budow|ane.

II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zagospodarowania terenu wokół Urzędu Gminy Leoncin w miejscowości Leoncin u|. Partyzantów 3,

Gmina Leoncin, działki nr nr eW. 103/5, to5l2 - etap 1 zgodnie z projektem wykonawczym opracowanym przez

BELIN arch. Krajobrazu mgr inż' Leokadię Ewę Mazur , mgr inż. Bronisław Mazur 05-540 Za|esie Górne,

Jeziórko' Zakres robót obejmuje: 1Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na

podsypce cementowo-piaskowej m2 98 2ana|ogia Ręczne rozebranie nawieachni z kostki betonowej na

podsypce piaskowej m2 67 3Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km m3

8.9 4Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skzyniowymi . za kaŻdy nast. 1 km Krotność = 15 m3

8.9 5Ręczne karczowanie drzew (śr' 10-15 cm) szt. 19 6Ręczne karczowanie drzew (śr. 16-25 cm) szt. 10

7Ręczne karczowanie drzew (śr. 26-35 cm) szt. 6 8Ręczne karczowanie drzew (śr' 36-a5 cm) szt. 2 gRęczne

karczowanie drzew (śr. 46-55 cm) szt' 2 10Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia ha 0.026

11Wywożenie dłużyc na od|egłość do 2 km m3 6.21 12Wywożenie karpiny na odległość do 2 km mp 4.13

13Wywożenie gałęzi na od|egłość do 2 km mp 9.6 14Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm W gruncie kat. III.N

na całej szerokości jezdni i chodników m2 316 1sKoryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat' II-

VI na całej szerokości jezdni i chodników m2 69 16Profi|owanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie W

gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawiezchni m2 387 17.Podbudowa z kruszyw łamanych -warstwa

do|na o gr'15 cm m2387 l8'Podbudowa z kruszywłamanych -Warstwa górna o 9r'5 cm m2 69 19.Krawężniki
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betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm bez ław na podsypce cementowo-piaskowej m 35 20'Chodniki z

kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem m2

318 21.obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce p iaskowej,  spoiny wypełnione zaprawą

cementową m 418 22.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z

wypełnieniem spoin piaskiem m2 69 23'Wykopanie krzewów w ce|u przesadzenia szt. 3 24.Wykopanie drzew

młodszych z bryłą korzeniową o śr. 0.31-0.50 m w ce|u przesadzenia szt. 1 25.Wykonanie trawników

dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem m2 4508 26'Sadzenie drzew i krzewów |iściast.form

natura|nych na terenie płask im w gr.kat .III  z  całkowitązaprawądotów śr./głębok.0.3 mszt .76 27.sadzenie

drzew i krzewów ig|astych na terenie płaskim w gruncie kat'III z zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m szt' 342

28.Ręczne rozrzucenie tońu na terenie ptaskim grub.warstwy 2 cm ha 0'283 29.analogia Ręczne rozrzucenie

kory na terenie płaskim grub.warstwy 2 cm ha 0'03 30.ana|ogia Ręczny wysiew hydroże|u w terenie płaskim m2

2831 31.Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat.III z wymianą 9|eby rodzimej warstwa

ziemi o grub. 20 cm m2 157 32.obsadzenie kwietników roś|inami kwietnikowymi przy i|ości 9 szt'/mZ m2 I02

33'WYCENA DOSTAWCYŁawki  f -ma Komserwis.  Londyn 001117 z montażem szt  16 34 'WYCENA DOSTAWCY

stojak na rowery f.ma Mu||er szt 2 35'kaIk. własna płotek z paIisady betonowej ko|oru rubinowego Koa|a m 150

36.wycena dostawcy sz|aban z montażem szt 2.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie'

I I .  1.5) Wspó lny Słownik Zamówień (CPv):  45.00.00.00-7,  77 .30.00.00-3,

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

II .2) czAs TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie:  30.09.2011.

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

rrr.1) wADruM

Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu o udzie|enie zamówienia pubIicznego

Zamawiający Wymaga wniesienia wadium w wysokości 8 500 zł' 1.Wadium może być Wnoszone w jednej |ub

kiIku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych |ub poręczeniach spółdzie|czej kasy

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach

bankowych;4) 9warancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzie|anych przez podmioty, o których

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 l istopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przeds iębiorczości  (Dz.  U.  z  2oo7 r .  Nr 42,  poz.  275, z  2008 r .  Nr 116, poz,  73o i  732 i  Nr 227, poz,  !5o5

orazz2010 r. Nr 96, poz' 620)' 2. Wadium Wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek

bankowy wskazany przez zamawiającego. 3. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na

rachunku bankowym. W nin ie jszym postępowaniu o udz ie|enie zamówienia pub| icznego n ie wymaga s ię
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wnies ienia wadium..

rrr.2) zAlrczKr

Czy przewiduje się udzielenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDzIAŁu W PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKóW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności' jeże!i przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu |at przed terminem złożenia ofert , a jeże|i okres

prowadzenia działa|ności jest krótszy to w tym okresie, robót tożsamych z przedmiotem zamówienia

min, 2 roboty zgodne co do rodzaju z przedmiotem zamówienia, każda o wańości zbi|żonej do wartości

niniejszego zamowienia z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania - potwierdzone

dokumentami, iż zostały one wykonane naIeżycie.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFoRMACJA o ośWIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć

WYKoNAWCY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARuNKów uozrłru W PosTĘPoWANIu

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa W alt.

22 ust. 1 ustawy' oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy

przedłożyć:

o wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu |at przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeże|i okres prowadzenia działa|ności

jest krótszy - W tym okresie, z podaniem ich rodzaju iwartości, daty i miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budow|anej i prawidłowo ukończone

o oświadczenie, ze osoby, które będą uczestniczyć W wykonywaniu zamówienia, posiadają

Wymagane uprawnienia, jeże|i ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykIuczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1

ustawy, należy przedłoży ćl

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktua|ny odpis z właściwego rejestru, jeże|i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w ce|u
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wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzie|enie zamówienia a|bo składairia ofert, a w stosunku do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustaWy

o aktuaIne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Spo,łecznych Iub Kasy Ro|niczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zaIega z opłacaniem składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, Iub potwierdzenie, ze uzyskał przewidziane prawem

zwoInienie, odroczenie Iub rozłożenie na raty zaIegłych płatności Iub wstrzymanie W całości

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamówienia

albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma sledzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo|itej

Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

o nie otwarto jego Iikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udz ie|enie zamówienia aIbo składania ofert

rrr .6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Kosztorys ofertowy 2.oświadczenie o odbyciu wizji |oka|nej 3. Pełnonocnictwo

III.7) Czy ogranicza s!ę możliwość ubiegania się o zamówienle publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 5o o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.r) TRYB UDZIELENIA ZAMóWIENIA

Iv.1.1) Tryb udz ie len ia zamówienia:  przetarg n ieograniczony.

IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena.

Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMTANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści ofeńy' na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
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rv.4) IN FORMACT E ADMINISTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia:  www.Ieoncin.nbip 'p l

Speryfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Leoncin u|'

Partyzantów 3, 05-155 Leoncin,

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu lub ofeń: 23,08'2011

godzina 10:00,  miejsce: Urząd Gminy Leoncin u| '  Partyzantów 3,05-155 Leoncin (sekretar iatpok.  nr8).

Iv.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Iv.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: .

Iv,4.L7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzietenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wotnym

Handlu (EFTA)' które miaĘ być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

WÓ GMINY

Adan nt Krawaah
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