Kętrzyn, dnia 21.11.2008 r.
Znak: SO.341/56(ZK)/08
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1. Nazwa i adres zamawiającego.
1. Nazwa:
Gmina Miejska Kętrzyn
2. Adres:
11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
3. Telefon stacjonarny:
(0-89) 752-05–84 / Fax, (0-89) 752-05–31,
4. Adres strony internetowej:
www.ketrzyn.com.pl
5. Adres poczty elektronicznej:
drogi1@ketrzyn.com.pl
6. Godziny urzędowania:
poniedziałek- od 800 do 1600
wtorek- piątek- od 730 do 1530
7. NIP:
742-205-13-31
8. REGON:
510743440
2. Tryb zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia Nr SO.341/56(ZK)/08 prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniŜej 206.000 euro z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 zm. Dz. U. z 2008 r., nr 171, poz. 1058 ) Prawo
zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.ketrzyn.com.pl
4. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia z podaniem informacji o moŜliwości
składania ofert częściowych:
1)
nazwa przedmiotu zamówienia: „Wymiana nawierzchni bitumicznej parkingu w pasie drogi
ulicy Obrońców Westerplatte zlokalizowanego bezpośrednio za obrębem skrzyŜowania ul.
Obrońców Westerplatte z ul. RóŜaną w Kętrzynie”,
2)
nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
Roboty w zakresie naprawy dróg– CPV 45233142-6,
3)
przedmiot zamówienia: „Wymiana nawierzchni bitumicznej parkingu w pasie drogi ulicy
Obrońców Westerplatte zlokalizowanego bezpośrednio za obrębem skrzyŜowania ul. Obrońców
Westerplatte z ul. RóŜaną w Kętrzynie” obejmuje:
a) Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
b) Frezowanie nawierzchni o śred. grub. 5 cm z wywozem destruktu na odległość do 5 km,
c) Wykonanie nawierzchni ścieralnej Ø 16 mm i grubości 5 cm,
d) Regulację wpustów ulicznych,
4)
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
5. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do dnia 30 kwietnia 2009 roku.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
1) o zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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, tj. wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem
wszczęcia postępowania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co
najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym
stanowiącym
przedmiot
zamówienia,
chodzi
o
robotę
budowlaną
obejmującą wymianę nawierzchni dróg wraz z regulacją urządzeń infrastruktury technicznej ,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków – zamawiający dokona oceny spełniania w/w
warunków zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę.
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8. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
oraz niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych, wykonawca dostarczy:
a) oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (na formularzu oferty –
załączniku nr 1 do SIWZ),
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert,
2) w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, wykonawca dostarczy wykaz
wykonanych robót budowlanych (co najmniej jedna robota budowlana) w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres działalności jest krótszy –
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, chodzi o robotę budowlaną obejmującą budowę dróg wraz z infrastrukturą
techniczną z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, a takŜe załączy dokumenty
potwierdzające naleŜyte wykonanie wykazanych robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SIWZ),
9. Informacja na temat wadium.
W postępowaniu nie jest wymagane wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena – 100%.
11. Miejsce i termin składania ofert.
Urząd Miasta Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Punkt informacyjny (parter Urzędu
Miasta), w terminie do 15.12.2008 r. do godz. 10.00.
12. Termin związania ofertą.
1) 30 dni
2) bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
13. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
14. Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
15. Wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
16. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6
ustawy Prawo zamówień publicznych.
17. Informacja o dniu przekazania ogłoszenia o zamówieniu Prezesowi Urzędu Zamówień
Publicznych.
21.11.2008 r.
Zatwierdził:
Z up. Burmistrza Miasta
Krzysztof Balcerzak
Z-ca Burmistrza Miasta
Sporządził: Eryk Berchard
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