RIG 341-4/10

OGŁOSZENIE
Gmina Radomin - ogłasza
PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości zamówienia, nie przekraczającej kwoty określonej zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radomin, gmina Radomin
I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
pow. golubsko-dobrzyński
II. Tryb zamówienia- przetarg nieograniczony
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja Istotnych
Warunków Zamówienia: www.bip.radomin.pl ⇨ przetargi zamówień publicznych
Ogłoszenie podlega zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronach portalu
internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie Nr 173024-2010 z dnia 17.06.2010 r.
IV. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania polegającego na modernizacji części drogi gminnej
Nr 110322C długości 1,165 km w miejscowości Radomin gmina Radomin - na działkach nr : 264;
289; 215 ;
- modernizacja drogi polega na położeniu nowej nawierzchni tłuczniowej po istniejącej trasie drogi.
- szerokość nawierzchni jezdni – 4,50 m,
- szerokość poboczy 2 x 0,25 m,
Gruz – w ilości 1000 ton znajduje się w posiadaniu Zamawiającego ( na placu budowy).
Zamówienie obejmuje wykonanie:
1. Roboty przygotowawczo - odwodnieniowe
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 1,165 km;
b)ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków z pasa jezdnego -0,020 ha;
c)oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu z wywiezieniem – 195,00 m2;
d)wykopy wykonywane spycharkami w gr. Kat. I-III- usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o średniej
grubości warstwy 10 cm i szerokości 0,5 m ( obustronne ścięcie poboczy) – 15,00m3;
e) roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0,25 m3 w gr. kat.I-III w ziemi
uprzednio zmag. w hałdach z transportem urobku na odl. 1 km sam. samowyładowczym – 15,00 m3;
2. Roboty drogowo- nawierzchniowe
a )profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II – IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni , o szerokości 5,0m – 5825,00 m2;
b) warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm z piasku o szerokości 5,0m wraz z
obustronnym wzmocnieniem poboczy o szerokości 0,25 m – 5175,00 m2;

c) nawierzchnie z gruzu betonowego tłuczonego , materiał własny inwestora– dolna warstwa o
grubości 15 cm, szer. 4,7 m wraz z częściowym obustronnym wzmocnieniem poboczy o szer. 0,10 m –
5.475,50 m2;
d)ręczne plantowanie poboczy na całej długości drogi obustronnie o szer. 0,25 m – 582,5 m2
e)nawierzchnia z kamienia naturalnego kruszonego frakcji 0-31,5 mm o grubości 7 cm i szer. 4,5m –
5.242,5m2

Szczegółowy zakres i technologię wykonania, określa dokumentacja projektowo-budowlana, dostępna
w Urzędzie Gminy Radomin, pokój Nr 14.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) –
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu;
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę;
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg;
45236000-0 - Wyrównywanie terenu

V. Oferty częściowe i wariantowe:
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych ani częściowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
- do dnia 20 sierpnia 2010 r.
VII. Warunki udziału w postępowaniu.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych, tj.:
− posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
− posiadają wiedzę i doświadczenie,
− dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
−
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Nie podlegają wyłączeniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.1 i 2
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełnienia
warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana w oparciu o zestawienie tych
warunków, na zasadzie „spełnia – nie spełnia”
VIII. Wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4 000 zł (słownie złotych: cztery tysiące).
Wadium w postaci pieniądza należy wnieść dokonując wpłaty (przelewu) na konto Zamawiającego:
BS Kowalewo Pomorskie o/Radomin 35 9496 0008 0040 1416 2000 0004
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin skuteczny wniesienia
wadium uznaje się termin wpłynięcia pieniędzy na rachunek Zamawiającego.
Wniesienia wadium w postaci pieniądza należ dokonać z takim wyprzedzeniem, żeby wpłynęły na
rachunek Zamawiającego w wymaganym terminie.
Nie wniesienie wadium do upływu składania ofert, wniesienie wadium po terminie składania ofert
będzie przyczyną wykluczenia Wykonawcy. Termin ważności wadium nie może być krótszy od
terminu związania ofertą.
Zamawiający zatrzyma wadium wniesione w postępowaniu, w sytuacji zaistnienia przesłanek art.46
ust.4a i 5 ustawy pzp, tj. , jeżeli Wykonawca:

−

−

na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy nie złożył dokumentów, oświadczeń, o
których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn
nieleżących po jego stronie;
którego oferta została wybrana odmawia podpisania umowy na warunkach określonych w
ofercie, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia umowy lub zawarcie
umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Kryterium oceny ofert jest cena = 100%
Maksymalna ilość punktów jaka może uzyskać wykonawca, wynosi - 100 pkt.
X. Miejsce i termin składania ofert :
1. Przygotowanie oferty:
Przystępujący do przetargu, każdy z oferentów winien złożyć ofertę na piśmie. W ofercie należy
podać cenę netto i brutto za jaką gotów wykonać całość wyżej określonego zamówienia.
Należy także określić termin przystąpienia do wykonania zamówienia i jego zakończenia.
2. Ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie, najpóźniej do dnia 02.07.2010 r. do godz. 13.00 w
sekretariacie Urzędu Gminy Radomin, pokój Nr 8 , I piętro, z napisem:
Oferta przetargowa na wykonanie zadania:
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radomin, gmina Radomin”
i adnotacją: „ Nie otwierać przed dniem 02.07.2010 r. przed godz. 1315 lub przesłać pocztą na adres:
Gmina Radomin
Radomin 1a
87-404 Radomin
także w powyższym terminie z adnotacją:
Oferta przetargowa na wykonanie zadania:
„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Radomin, gmina
Radomin”, „ Nie otwierać przed dniem 02.07.2010 r. przed godz. 1315
3. Oferty złożone po terminie lub przesłane pocztą, które wpłyną po terminie określonym w punkcie
X. 2. niniejszego ogłoszenia, będą zwracane bez otwierania i rozpatrywania, po upływie terminu
przewidzianego do wniesienia protestu.
4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.07.2010 r. o godz. 13.15 w budynku administracyjnym Urzędu
Gminy w Radominie, pokój Nr 7 , I piętro.
XI. Termin związania ofertą:

30 dni.

XII. Umowa ramowa – Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
XIII. Zastosowanie aukcji elektronicznej i dynamicznego systemu zakupów - nie przewiduje się
zastosowania aukcji elektronicznej.
XIV. Zamówienia uzupełniające - nie przewiduje się zamówień uzupełniających
XV. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami :
W niniejszym przetargu, wszelkie
zawiadomienia, oświadczenia, wnioski i informacje,
przekazywane będą w formie pisemnej, a także faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej
niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udzielane będą w Urzędzie Gminy w Radominie.
Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktu z oferentami są:
1. Marta Iwan - w zakresie procedury przetargowej - pok. Nr 14, I piętro - tel. 056-683-75-22 wew.23
lub
2. Jerzy Wileński – w zakresie przedmiotu zamówienia
- pok. Nr 14, I piętro- tel. 056-683-75-22 wew.21

Informacje dotyczące zamówienia udzielane będą, zarówno osobiście jak i telefonicznie, w
godz. od godz. 8.00 do godz. 15.00.
Specyfikację oraz materiały przetargowe można pobierać w Urzędzie Gminy w Radominie od
dnia zamieszczanie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP i BIP Radomin lub osobiście,
w Urzędzie Gminy Radomin w godzinach od 800 do 1500 , w pokoju nr 14, do dnia składania ofert.
Zatwierdził
Wójt Gminy
/-/ Mieczysław Kończalski

Radomin, dnia 17 czerwca 2010 r.

