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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.leonc in.nbip.p l

Gx.b,4 Ą
Leoncin: Modernizacji nawierzchni drogi gminnej we wsi Nowy

Secymin gmina Leoncin
Numer ogłoszenia: 357726 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011

OGŁOSZENlE o ZAMOW!EN|U - roboty budowlane

Zamieszczan ie ogłosze n ia : o bowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia pub|icznego.

SEKCJA l: ZAMAWIAJĄGY

l '  1) NAZWA IADRES: UządGminy Leoncin , u|. PańyzantÓw 3, o5-155 Leoncin, woj. mazowieckie, tel .

22 7856585, faks 22 7856585.

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

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄGEGO: Admin istracja samoządowa.

!|.1 ) oKREŚLEN|E PRzEDMloTU zAMoWtENlA

ll.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Modernizacji nawiezchnidrogigminnejwe wsi

Nowy Secymin gmina Leoncin.

|I.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budow|ane.

l|.1.3) okreśIenie przedmiotu oraz wieIkości Iub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamÓwienia jest

wykonanie robot budow|anych dotyczących: modernizacji nawiezchni drogi gminnej we wsi Nowy Secymin

gmina Leoncin w(az z wykonaniem podbudowy zgodnie z pzedmiarem robÓt. Zakresem robÓt obejmuje: 1.

Roboty pomiarowe pzy liniowych robotach ziemnych km - 0.62 2. Warstwa dolna podbudowy z kruszyw

łamanych gruz ceg|any grubości 15 cm - 2 790 m" 3. Profi|owanie i zagęszczanie podłoza wykonane

ręcznie w gruncie kat. ||-|V pod warstwy konstrukcyjne nawiezchni - 2 480 m,4. oczyszczenie

mechaniczne nawiezchni drogowych z betonu, kostki . 2 480 m2 5. Skropienie emu|sją asfa|tową

nawiezchni drogowych - 2 480 m" 6. Nawiezchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o

gruboŚci 4 cm (warstwa wiąząca) - 2 480 m2 7 .Oczyszczenie mechaniczne nawiezchni drogowych

bitumicznych - 2 480 m2 B. Skropienie emulsja nawierzchni drogowych - 2 480 m'Ż 9. Nawierzchnia z

mieszanek minera|no-bitumicznych asfa|towych o grubości 3 cm (warstwa ściera|na) - 2 4B0 m.

||.1.4| Czy przewiduje się udzie|enie zamówień uzupełniających: nie.

|!.1 .5) Wspó|ny Słownik Zamówień (cPV): 45.23.32.40-2, 45.23.32 -20-7 .
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ll.1.6) Gzy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

||.1.7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

ll.2) czAs TRWANIA zAMoWlEN!A LUB TERMIN VVYKONAN|A: Zakończenie: 30',t 1.2011.

SEKGJA l l l: INFORMACJE O GHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMIGZNYM.

FINANSOWYM ! TECHNICZNYM

ilr.1) wADtuM

lnformacja na temat wadium: ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

il.21zALlczKl

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

|Il.3) WARUNKl UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANtA ocENY

sPEŁNlANlA wcH WARUNKÓW

lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

\A'!kaz robót wykonanych w ciągu ostatnich pięciu |at - na|eży przedstawic co najmniej dwie

roboty odpowiadające swoim zakresem przedmiotowizamÓwienia. opis sposobu dokonywania

oceny spełnienia tego warunku spełnia/nie spełnia

l!1.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

\Ąkonawca winien być ubezpieczony od odpowiedziaIności cywiInej w zakresie prowadzonej

działa|nosci gospodarczej na kowtę co najmniej200 000 zł opis sposobu dokonywania oceny

spełnienia tego warunku spełnia/nie spełnia

l|l.4) lNFoRMACJA o oŚWADczENlAcH LuB DoKUMENTAGH, JAK!E MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWCY W GELU PoTWlERDzENlA SPEŁNIAN|A WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA VVYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAVVY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naIeży

pzedłożyć:

o wykaz robot budow|anych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doŚwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat pzed upływem terminu składania

ofeń albo wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeze|i okres prowadzenia

działa|noŚci jest krotszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wańości' daty i miejsca

wykonania oraz zatączeniem dokumentu potwierdzającego, ze roboty zostały wykonane

zgodnie z zasadami sztuki budow|anej i prawidłowo ukończone
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o oŚwiadczenie, ie osoby, ktÓre będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

Wymagane uprawnienia, jeze|i ustawy nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień

.||.4.2| Wzakresie potwierdzenia niepodlegania wyk|uczeniu na podstawie ań.24 ust. 1 ustawy,

należy przedłoĄć,:

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktua|ny odpis z właŚciwego rejestru, jeze|i odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o arI. 24 ust. '1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia albo składania ofeń, a w

stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenie w zakresie art.24 ust. ,t pkt 2 ustawy

o aktua|ne zaŚwiadczenie właŚciwego nacze|nika uzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie za|ega z opłacaniem podatkÓw |ub zaŚwiadczenie, ie uzyskał pzewidziane

prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłoŹenie na raty za|egłych płatnoŚci |ub wstzymanie w

całoŚciwykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3 miesiące przed

upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępo1vaniu o udzie|enie

zamówienia a|bo składania ofeń

o aktualne zaświadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |ub Kasy

Ro|niczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie za|ega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, |ub potwierdzenie, ze uzyskał

pzewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie lub rozłozenie na raty za|egłych płatnoŚci |ub

wstrzymanie w całoŚci wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wczeŚniej niz 3

miesiące pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofeń

ll|.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeże|lwykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospo|itej

Polskiej' przedkłada:

lll.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, żrc:

o nie otwańo jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6

miesięcy pzed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofeń

l!l.7) Czy ogranicza się możliwośó ubiegania się o zamówienie pub|iczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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SEKCJA lV: PROGEDURA

tv.l) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENTA

lV.{.1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony.

lv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

|v.2.1) Kryteria oceny ofeń: najniŻSza cena.

|v'2.2| Czy przeprowadzona będzie aukcja e|ektroniczna: nie.

rv.3) zMtANA UMOVVY

czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

lv.4) INFoRMACJE ADMTNTSTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej' na któĘ jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www. |eoncin.nbip. pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Uząd Gminy Leoncin

u|.PańyzantÓw 3, 05-155 Leoncin pokoj nr 12.

lV.4'4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ]ub ofeń: 14.11.2011

godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin ul.PańyzantÓw3,05.'155 Leoncin pokÓjnr8.

lV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

|v.4.17| Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które mia|y być płzeznaczone na sfinansowanie całości lub częścizamówienia: nie

t ' { i
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