
Pabianice: przebudowa drogi gminnej Piątkowisko - Petrykozy - Górka Pabianicka -

Świątniki od km1+781 do km3+582

Numer ogłoszenia: 42007 - 2009; data zamieszczenia: 25.02.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice , ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, faks 042

2139660.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pabianice.gmina.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 drogi gminnej Piątkowisko - Petrykozy - Górka

Pabianicka - Świątniki od km1+781 do km3+582.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: długość przebudowanego odcinka wynosi 1801 mb .

Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu na całym odcinku nowej nawierzchni asfaltowej szer. 5,5m wraz z odwodnieniem

oraz budową chodnika z kostki brukowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

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

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: wysokości 15000 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 5.

Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy,

którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,

jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz

dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia c) znajdują się w sytuacji



ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na

podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Jednolity tekst Dz.U Nr.223 poz. 1655 z 29 listopada

2007 r.).

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu: Dokumenty bezwzględnie wymagane wraz z ofertą w formie oryginału - brak

któregokolwiek z poniŜszych dokumentów , lub złoŜenie w formie niewłaściwej spowoduje wykluczenie wykonawcy z

postępowania a) wypełniony i podpisany formularz ofertowy /zał. nr.1/ b) wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu

lat robót budowlanych, w tym co najmniej jedna wykonana robota o wartości powyŜej 1 miliona złoty brutto potwierdzona

przez Zamawiającego podobna jak w przedmiocie zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr.4) c) inne dokumenty

wymagane bezwzględnie 1) kosztorys ofertowy opracowany na podstawie i zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem

ślepym załączonym do SIWZ 2) oświadczenie według art. 22ust.1i atr.24 ust1 prawa zamówień publicznych (załącznik

nr.2) 3) informacja banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, potwierdzająca wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niŜ 3 miesięcy przed

upływem terminu składania ofert - zdolność kredytowa w wysokości nie mniejszej niŜ 25% ceny ofertowej lub posiada

środki finansowe na wykonanie inwestycji nie mniej niŜ 25% ceny ofertowe. 4) oświadczenie o udzieleniu gwarancji na

przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niŜ 3 lata licząc od daty odbioru końcowego , dołączone do oferty 5) dowód

wpłaty wadium 6) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7) zaakceptowany

projekt umowy (zał. nr.3).

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: najniŜsza 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.bip.pabianice.gmina.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Pabianice 95-200 ul. Torowa 21.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2009 godzina 11:00,

miejsce: Urząd Gminy Pabianice ul. Torowa 21 , sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt

współfinansowany z budŜety państwa w ramach programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011.


