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Adręs strony intemetow€i' na któręj Zarnawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
WaruŃów Zamówięnia:
www.częrmin.biuletvn.net

czermin: Remont placów manewrowych przy Szkole Podstawowej w Czerminie
Numer ogloszenia: 378804 - 2013; data zamieszczenia: 18.09.2013
OGŁOSZENIE o zAMowIENIU - roboty budowlanę

Zamieszczanie ogloszenia: obowiąkowe.

Ogłoszenie dotycry: zamówienia publicznego.

sEKcJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAzwA I ADRES: Urząd Gminy Czermin , 39-304 Czermin, woj. podkarpackie, tel.
0l7 7'74|92Ż' faks 0I'7 '7'74l92l.

. Adres strony internetowej zamawiającego: www.czermin.pl

I. 2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja samolządowa.

SEKCJA lI: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

ll'l) oKREŚLENlE PRzEDMloTL ZAMÓIIIEMA

.1.1) Nazwa nadan a z^frówie[ilu prŻez zamawiającego: Remont placów manewlowych
przy Szkole Podstawowęj w czerminie.

II.1.2) Rodzaj zańówienia: rcboty budowlane.

II.1.4) określenie przedmiofu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówieniajest Remont placó\ł manęwlowych pŹy szkole Podstawowej w Czerminie
Zakres robót dla obu placów obejmuje ; 1. Roboty przygotowawcze 2. Podbudowę 3.

Ułożeńe kawęzników i placów z kostki brŃowęj 4. Roboty ziemne i wykończeniowe
Szczegółowy opis przedmiotu zarnówienia zawalty jest w ślepych kosztorysach.

lI.1.ó) wspólny slownik Zamówień (CPV)I 45.23.3Ż.2Ż-l.

II.1'7) czy dopuszcza się złożenie oferry częściowej: nie.

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

II.2) cZAs TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: zakończęnię:
25.1r.2013.



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o 4. Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest 

krótszy w tym okresie - minimum 1robota - polegająca na wykonaniu robót 

tożsamych z zamówieniem ( nawierzchnie z kostki brukowej) i wartości co 

najmniej 100.000 zł brutto , z podaniem miejsca, daty wykonania robót, wraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej - (Załącznik nr 5 do SIWZ). 

Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) poświadczenia (Zamawiający uzna 

również w miejsce poświadczeń - dokumenty potwierdzające należyte 

wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 

prawidłowo ukończone), 2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn 

o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy Zamawiający jest 

podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. 

dowodów. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, z podaniem 

informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i 

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami. Do wykazu należy dołączyć oświadczenie 

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

posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli: a) wykonawca wykaże dysponowanie osobami uprawnionymi do 

pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, a w 

szczególności ; kierownik robót drogowych - z uprawnieniami branży 

budowlanej, specjalność drogowa zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie - Dz.U.Nr.83,poz.578 , lub 



odpowiadające im zdobyte w innych państwach - 1 osoba. Załącznik nr 4 do 

SIWZ). Ocena spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji , 

w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach 

wyszczególnionych w punkcie 6 siwz, Z treści załączonych dokumentów musi 

wynikać jednoznacznie, iż ww warunki Wykonawca spełnił. Wykonawca 

który nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie 

wykluczony z tego postępowania na podstawie art. 24 ust.2 ustawy PZP 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym 

, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

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 

zobowiązanie tych podmiotów . 

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: 

 wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z 

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy 

roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 

wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 

budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

minimum 1robota - polegająca na wykonaniu robót tożsamych z zamówieniem ( 

nawierzchnie z kostki brukowej) i wartości co najmniej 100.000 zł brutto , z 

podaniem miejsca, daty wykonania robót, wraz z załączeniem dowodów 

dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane 

w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami 

sztuki budowlanej - (Załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa 

powyżej są: 1) poświadczenia (Zamawiający uzna również w miejsce poświadczeń 

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone), 2) inne dokumenty - jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. W przypadku gdy Zamawiający 

jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały 

wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. 

dowodów.; 



 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 



rI].4.3.2)

. zŃwiadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakrcsie
okeślonym w alt. 24 ust. 1 pkt 4_8 - wystawione nie wcześńej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania łniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycągę pŻynalężl]'ości do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotów naleących do tej samej gnrpy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 1. o oclronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
Ęm, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMEI\TTY

Innę dokumęnty nięwymienione w pkt III.4) albo w pkt III'5)

1. W1pełniony i podpisany formularz ofeńowy (załącznik ff l do sIwZ). 2. Parafo\łany
wzór umowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienial przetalg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

fv.2.1) Kr}.teń. oceny of€ń: najniższa cęna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.4'l) Adres strony int€rnetowej' na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówieniai www.częmin.biuletyn.net
specylik&cję istotnych warunków zamówienia można uryskać pod adresem: Urząd
Gminy w Czerminie 39-304 częrmin pokój nr 16.

IV.4.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu lub
ofeń: 02.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Czerminię 39_304 czermin pokój
m 14.

fV.4.5) Termin związania ofeńą: okes w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofęrt).

|Y.4.17) Cry przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówietria' w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budż€tu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozunienia o Wolnym Handlu @FTA)' które miały być przeznaczone
na sfiDansowatrie calości lub części zamówienia: nie


