Kętrzyn, dnia 16.02.2009 r.
Znak: SO.341/05(ZK)/09

Ogłoszenie o zamówieniu
1. Nazwa i adres zamawiającego.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zamawiający:
Adres:
Telefon stacjonarny:
Adres strony internetowej:
Adres poczty elektronicznej:
Godziny urzędowania:

7.
8.

NIP:
REGON:

Gmina Miejska Kętrzyn
11- 400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11
(0-89) 752-05–84 / Fax, (0-89) 752-05–31,
www.ketrzyn.com.pl
drogi1@ketrzyn.com.pl
poniedziałek- od 800 do 1600
wtorek- piątek- od 730 do 1530
742-205-13-31
510743440

2. Tryb udzielenia zamówienia.
Postępowanie o udzielenie zamówienia nr SO.341/05(ZK)/09 prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego poniŜej 206.000 euro z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008, Nr 171, poz.
1058, zm. Dz. U. z 2008, Nr 220, poz. 1420) Prawo zamówień publicznych, zwaną dalej ustawą.
3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
www.ketrzyn.com.pl
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
moŜliwości składania ofert częściowych :
1) Nazwa przedmiotu zamówienia: „BieŜące naprawy nawierzchni dróg i chodników
w Kętrzynie”
2) Nazwa i kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień:
 45233141-9
roboty w zakresie konserwacji dróg,
 45233142-6
roboty w zakresie naprawy dróg,
3) Przedmiotem zamówienia są bieŜące naprawy nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie.
3)1.
Orientacyjny zakres napraw nawierzchni dróg i chodników w Kętrzynie.
Zakres 1:
remonty cząstkowe nawierzchni
- 800 m2,
Zakres 2:
przebudowy nawierzchni dróg i chodników
- 800 m2,
Zakres 3:
nawierzchnie gruntowe
- 5.500 m2
3)2.
Podane ilości robót w poszczególnych zakresach są ilościami szacunkowymi. Wartości robót
określone w formularzu cenowym, stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ są wartościami maksymalnymi.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót oraz przesunięcia ilości robót w
poszczególnych asortymentach. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane
roboty.
3)3.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego
kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego
we własnym zakresie projektu organizacji ruchu zatwierdzonego przez właściwe organy
3)4.
Okres gwarancji dla robót objętych zamówieniem wynosi 12 miesięcy od daty odbioru
ostatecznego.
4) Szczegółowe informacje dotyczące wykonania zamówienia zawiera wzór umowy, stanowiący
załącznik nr 6 do SIWZ.
5) Przed złoŜeniem oferty, Wykonawca winien zapoznać się ze specyfikacją istotnych warunków
zamówienia, przedmiotem zamówienia, wzorem umowy, jak równieŜ uzyskać inne niezbędne
informacje potrzebne dla sporządzenia oferty.
6) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
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5. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia.
Od dnia podpisania umowy do 31.12.2009 r.
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, 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, obejmującą budowę drogowej
infrastruktury technicznej o wartości nie mniejszej niŜ 150 000,00 złotych brutto;
c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.
 dysponują lub będą dysponować, w okresie przewidzianym na realizację zamówienia
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności drogowej. Osoba przeznaczona na to stanowisko musi posiadać uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej, potwierdzone stosownymi
decyzjami, o których mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zm.) lub odpowiadające im waŜne uprawnienia
budowlane, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynaleŜeć do
właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
 dysponują lub będą dysponować niezbędnymi do wykonania narzędziami i urządzeniami, w
okresie przewidzianym na realizację zamówienia. Wymagane jest wykazanie posiadania
minimum następującego sprzętu:
- minimum dwa recyklery do wykonywania remontów mieszanką bitumicznych na
gorąco,
- minimum jedna zagęszczarka do 70 kg,
- minimum jedna zagęszczarka powyŜej 100 kg,
- co najmniej jedno mechaniczne narzędzie do wycinania asfaltu ( piła, wyrzynarka),
- co najmniej jedna mechaniczna maszyna do osuszania ubytków nawierzchni i
podgrzania lepiszcza.
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.
 posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową
w wysokości min. 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
 są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
kwotę min. 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100),
e)
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
2)
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia,
ocena spełnienia warunków określonych w pkt.1 lit. b , lit. c, i lit. d będzie
dokonana łącznie w stosunku do wykonawców.
3)
opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków.
a) Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach dostarczonych przez wykonawcę zgodnie z formułą „spełnia –
nie spełnia”
b) Nie uzupełnienie przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów w określonym terminie
skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności
oraz nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
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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 oraz jeŜeli zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z
przedłoŜonych wypisów (odpisów), wymaga się złoŜenia dokumentu (w formie oryginału lub
potwierdzonej notarialnie kopii) wskazującego osobę uprawnioną do reprezentowania
składającego (składających) ofertę, w przypadku spółek cywilnych naleŜy załączyć wpis do
ewidencji działalności gospodarczej kaŜdego ze wspólników oraz umowę regulującą współpracę
podmiotów występujących wspólnie,
2) w celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wykonawca
dostarczy wykaz wykonanych robót budowlanych 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 budowę drogowej infrastruktury technicznej o wartości nie
mniejszej niŜ 150 000,00 złotych brutto, a takŜe załączy dokumenty potwierdzające naleŜyte
wykonanie wykazanych robót budowlanych (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
3) w celu potwierdzenia warunku dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, wykonawca złoŜy:
a) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nich czynności– zał. nr 4 do SIWZ. Do wykazu osób musi być dołączony
dokument potwierdzający posiadanie uprawnień budowlanych i dokument stwierdzający
przynaleŜność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego.
b) w przypadku korzystania w zakresie zaplecza osobowego z potencjału innych podmiotów pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania
zamówienia, jeŜeli w wykazie osób Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;
c)
wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub
będzie dysponował wykonawca - zał. nr 5 do SIWZ
d) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania
zamówienia narzędzi i urządzeń, jeŜeli w wykazie narzędzi i urządzeń, wykonawca wskazał
narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował;
4) w celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca złoŜy
a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy w wysokości nie mniejszej niŜ 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy zł
00/100), wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
b) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony na
kwotę min. 50.000,00 złotych (pięćdziesiąt tysięcy zł 00/100), od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
9. Wymagania dotyczące wadium:
1) wadium w wysokości 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) naleŜy wnieść w
terminie do 09.03.2009 r. do godz. 1200, tj. przed upływem terminu składania ofert,
2) wadium moŜe być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej – poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pienięŜnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z
późn. zm.),
3) wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy:
Bank Pekao SA nr konta 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624.
4) wadium w pozostałych formach naleŜy wnieść wraz z ofertą, przy czym naleŜy je dołączyć w
sposób umoŜliwiający późniejszy zwrot.
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10.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

• cena – 100%,
1) oferty będą oceniane w odniesieniu do najniŜszej ceny przedstawionej przez wykonawców,
2) oferta z najniŜszą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów,
3) ocena punktowa tego kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułą:

wartość punktowa oferty =

oferowana wartość minimalna
x 10
oferowana wartość

________________________________________

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1) miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11, Punkt informacyjny (parter Urzędu Miasta) w terminie do
09.03.2009 r. do godz. 1200,
2) miejsce i termin otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta w Kętrzynie, 11-400
Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego 11w pokoju nr 108, w dniu 09.03.2009 r. do godz. 1215.
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 przewiduje zawarcia z wykonawcami 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:

Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości 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.
16.02.2009 r.
Zatwierdził:
Burmistrz Miasta
Krzysztof Hećman
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