Kowary: wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów
na terenie miasta Kowary
Numer ogłoszenia: 86918 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach , ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj.
dolnośląskie, tel. 075 718-24-16.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie bieżącej konserwacji
nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Kowary.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie bieżącej konserwacji nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów na
terenie miasta Kowary. Prace konserwacyjne polegać będą na: 1. Uzupełnieniu ubytków w
nawierzchni asfaltowej z wycinką piłą spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z
podbudową b) bez podbudowy 2. Uzupełnieniu ubytków w nawierzchni asfaltowej bez wycinki piłą
spalinową - przyjęto średnią głębokość remontu 6 cm : a) z podbudową b) bez podbudowy 3.
Uzupełnieniu zniszczonych nawierzchni /bez względu na jej rodzaj/ grysem na sucho, z
zagęszczeniem bez względu na głębokość ubytku : a) powyżej 100 m2 w jednym miejscu b) poniżej
100 m2 w jednym miejscu 4. Regulacji obrzeży, krawężników : a) betonowych b) kamiennych 5.
Przebrukowaniu nawierzchni z kostki : a) kamiennej b) betonowej 6. Uzupełnieniu bruku z kostki :
a) kamiennej b) betonowej 7. Remont zniszczonej nawierzchni przy zastosowaniu frezowiny,
przyjmując grubość nawierzchni po uwałowaniu o śr. 6 cm : a) ułożenie z własnego materiału b)
ułożenie z materiału Zamawiającego 8. Wykonanie konserwacji środkami chemicznymi
nawierzchni betonowych z ich wcześniejszym przygotowaniem. 9. Wykonanie napraw nawierzchni
bitumicznych. 10. Ułożenie na podsypce piaskowej płytek betonowych 30x30 na chodniku. 11.
Ułożenie na podsypce piaskowej płytek betonowych 50x50 na chodniku. 12. Regulacja studni
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej 13. Regulacja wpustów ulicznych 14. Inne nie ujęte wyżej
prace związane z bieżącą konserwacją nawierzchni dróg, ulic, chodników, placów i parkingów
rozliczane będą przyjętą stawką i narzutami w oparciu o indywidualną wycenę, a) stawka R-g.
Wykonawca zobowiązany będzie do: a)wykonania w/w prac konserwacyjnych, zgodnie ze
Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót drogowych, które między innymi ustalają
zasady prowadzenia zespołu zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z
usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu oraz związanych z
procesem zatrzymującym powiększanie się powstałych uszkodzeń, b) uzgodnienia terminu i
zakresu zajęcia pasa drogowego, c) właściwego oznakowania i zabezpieczenia odcinka drogi, na

którym wykonywane będą prace konserwacyjne oraz do posiadania organizacji ruchu na
remontowanym odcinku ulicy, d) zrealizowania przedmiotu umowy z własnych materiałów, e)
bieżącego informowania Zamawiającego o stanie wykonywanych prac, f) przyjmowania wniosków
dotyczących poprawy stanu dróg, g) etapowego rozliczania zadań. 13.Odpowiedzialność Cywilną
za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonaniem
umowy ponosi Wykonawca. 14.Wykonawca ponosi odpowiedzialność Cywilną za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z wykonywaniem umowy. 15.Przed
przystąpieniem do robót Wykonawca na obowiązek ustalić z Zamawiającym zakres prac i ich
kolejność. 16.Po wykonaniu robót, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu
wykonanie prac w celu ich odbioru. 17. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontu
nawierzchni ulic materiałami pochodzącymi z recyklingu..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu tego
samego rodzaju zamówień stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.23.31.41-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery
tysiące złotych 00.100) tj. do 06.05.2011 r. do godz. 09.30
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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
posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wykażą należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty
budowlanej polegającej na bieżącej konserwacji dróg o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł, b)
wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej sytuacji wykonawca zobowiązany
będzie udowodnić, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty tych
podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują lub będą dysponować następującymi narzędziami i urządzeniami technicznymi
niezbędnymi do realizacji zamówienia tj. co najmniej : - jedną piłą do nacinania nawierzchni; jedną sprężarką z młotem pneumatycznym lub młotem spalinowym; - jedną szczotką mechaniczną;
- jedną skrapiarką do bitumu; - jednym walcem wibracyjnym lub zagęszczarką płytową; - jednym
samochodem oplandekowanym.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. : Kierownikiem
budowy z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności
drogowej wraz z przynależnością do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej wraz z dowodem uiszczenia należnych składek. Ubezpieczenie powinno być ważne
przez cały okres realizacji umowy, w przypadku kiedy ubezpieczenie będzie wygasać w trakcie
realizacji umowy wykonawca dołączy oświadczenie, mocą którego zobowiąże się do przedłużenia
ubezpieczenia po jego wygaśnięciu;
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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania
tymi zasobami
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 dla 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
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, b) Pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w
zakresie wiedzy i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy,
w przypadku kiedy Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu,
oświadczenie tego podmiotu zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części
udzielanego zamówienia w zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie: - dopuszcza się zmianę
przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły wyższe, zdarzenia losowe, itp.),
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowary.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kowarach ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary, pok. 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.05.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a,
pok. nr 1-2 ( Biuro Obsługi Klienta )..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

