
czermin: Remont dróg dojazdowych do pól na terenie Gminy czermin
Nuner ogłoszenia: 316224 - 2ol3i data zamieszczenia: 06.08.2013
oGŁosZENIE o ZAMoWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogloŚzenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Czermin, 39-304 Czermin' woj. podkaryackię' tęl.
0I'7 '774192Ż' faks 0I'l '7'741'92l.

. Adresstronyinternetowejzamawiającegolwww.czermin.pl

I. 2) RoDzAJ zAMAwIAJĄcEGo: Administracja sarnorŻądowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

ll.l ) oKREŚLENlE PRZEDMjoTU ZAMówlENlA

II'1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zannawiającego: Remont dróg dojazdowych do
pól na terenie Gminy Czermin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboĘ budowlane'

II.1.4) okleślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dlóg
dojazdowych do pól na terenie Gminy Czemin l. Droga Trzciana -Zaącze rn óz. 613ll i
6|3D dł 720 mb i szer. 2,5mb 2. Droga Breń - Zadvr'orzę - Gołda nr dz. l630,1806,dł 630mb i
szęr. 3,0mb Dla dIogi nr l - rodzaj podbudowy - piasek - rodzaj nawierzcbni tłuczęń
kamienrry - ilość warstw nawięrzchni 2 - roboĘ dodatkowe ( pobocza,rowy,przępusty,
zajazdy oznakowanle) Dla drogi nr 2 - rodzaj podbudowy - piasek - rodzaj nawierzchni
tłuczeń kamienny - ilośó warstw nawierzchni 2 - roboty dodatkowe ( pobocza,rowy,przepusty,
zajazdy oznakowanie).

II.l.6) Wspólny Słownik Zamówień (cPv)l 45.23.3Ż.26-9.

II.l.7) Cry dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Cry dopuszcza się zlożenie oferty wariantowej: nie.

II'2) cZAs TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończęnię:
30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZN\M,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM



III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie treści oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku 

dokonana zostanie na zasadzie eliminacji w oparciu o informacje zawarte w 

oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 siwz. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie treści oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku 

dokonana zostanie na zasadzie eliminacji w oparciu o informacje zawarte w 

oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 siwz. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie treści oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku 

dokonana zostanie na zasadzie eliminacji , w oparciu o informacje 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Zamawiający 

oceni spełnienie tego warunku na podstawie treści oświadczenia o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku dokonana 

zostanie na zasadzie eliminacji , w oparciu o informacje zawarte w 

oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 siwz, Uwaga! 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu , iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia , w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania 

mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia. 



 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający oceni spełnienie tego warunku na podstawie treści oświadczenia 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania warunku 

dokonana zostanie na zasadzie eliminacji , w oparciu o informacje zawarte w 

oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 6 siwz. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

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

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 

posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 

takich uprawnień; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

 aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 

ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 

zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

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

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 



rrr.4.3.2)

. zaświadczęnię właściwego orgarru sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zaklesie
okeślonym w ań. 24 ust. 1 pkt 4-8 -'vlystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed uplywem terminu składania 'vmiosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówięnia albo sldadarria ofęrt;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dol-umenty niewymienione w plt III.4) albo w plt III.5)

ofeńa oświadczenie o wykonaniu przedmiotu zamóitelia4odnie z wymaganiami
Zarnawiającego oświadczęnię o przynalężności do grupy kapitałowej parafowany wzór
umowy kosżorysy ofeńowe

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.D TR\'B UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Iv'l.l) Tryb udzielenia zamówieniai przętalg nięograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kryteria oceny of€ń: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej' na której jest dostępna spec}'Iikacja istotnych
warunków zamówienia: www.czermin.biu1ętyn.nęt
specyfikację istottrych warunków zamówienia możnł uzTskać pod adresem: UIząd
Gminy w Czermińe 39-304 częrmin pokój ff 16.

Iv.4.4) T€rmin składania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu lub
ofeń: 21.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Urzad Gminy w Czerminie 39_304 czermin pokój
nr 14.

rV.4.5) Termin związania ofeńą: oloes w dniach: 30 (od ostatecznego teminu składarria
of€!t)'

IV'4.17) Czy przewiduj€ się unieważtrietrie postępowania o udzielenie zamówienia' w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa czlonkowskie
Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ byó przeznaczone
na śfinansowanie calości lub części zamówienia: nie

z wp.

rnEl Elżbiet


