
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
 
 
1.      Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Jodłowa
            39-225 Jodłowa
               woj.Podkarpackie
            tel. /014/ 6833044      fax /014/ 6833053
            godziny urzędowania: 8.00 – 15.00
             www.ugjodlowa.itl.pl/bip 
 
2.      Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 60.000 
euro.
Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177/ 
2. Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  19  maja  2006  r.  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać 

zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605/ 
3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro 

stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 610/
 

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie znajdowała się na www.ugjodlowa.itl.pl/bip
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
 

4.Określenia przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót inżynieryjno-drogowych, w zakres których  
       wchodzą:

– wyrównanie nierówności klińcem o uziarnieniu 4-31,5mm;średnia grubość
warstwy  po zagęszczeniu 3cm

– ukształtowanie jednostronnych spadków poprzecznych 3% w kierunku przydrożnych rowów odwadniających
– ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej dwuwarstwowej z masy grysowo-żwirowej tj. warstwy wiążącej o gr.2cm i 

warstwy ścieralnej o gr. 4cm po zagęszczeniu
        Remont obejmuje działki o nr ew:

– 70/1,70/2,74/13,79/1,90/1,86/1,85/1,126/1,130/5 / droga k/Kloczkowski / oraz 880/1,804/1,805/1 / droga k/Bałucki / i 
872 / droga na Sybir / położone w miejscowości Dębowa

– 273,568 / droga Kita-Błądziński / oraz 779/2,729/1,776/2 / droga Wadas-Urban / położone w miejscowości Jodłowa 
Górna

– 3537/1 / droga k/Leja /3223 /droga k/Marszałek/,2919/1,2919/2 /droga Buczyna / , 1525/1,1647 /droga Pańskie łąki/ 
,1764/2,1789 /droga Maślakowice – Kłusek/,417 /droga k/Malinowski/,4391 /droga na Łosie/położone w miejscowości 
Jodłowa Dolna

– 4410/droga na wschód/ położona w miejscowości Jodłowa-Wisowa
        Roboty związane z remontem dróg przewidziane są do wykonania tylko w obrębie istniejącego  
        pasa drogowego.

       Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 45233142-6 

       Przedmiot zamówienia objęty będzie gwarancją jakości za wykonane roboty na okres co    
       najmniej 36 miesięcy (3 lata). 
       Należy go wykonać zgodnie z przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i 

odbioru robót.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej
 
     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6.   Termin wykonania zamówienia
 

  Pożądany termin wykonania zamówienia :20.09.2006r.

http://www.bip.rogowo.pl/
http://www.bip.rogowo.pl/


7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają  następujące warunki: 
   1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 
      a) kierownicy robót posiadają uprawnienia o specjalności budowy 
          dróg odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane, 
      b) kadra kierowania robotami  musi być wpisana na listę Okręgowej Izby Inżynierów     
          Budownictwa /Dz. U. Nr 5 z 2001 r., poz. 42 z pózn. zm./ 
   2. Posiadają  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 
       i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 
      a) wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
          udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
          okresie 3 zadania z zakresu budowy dróg odpowiadające swoim rodzajem i wartością   
          robotom stanowiącym przedmiot zamówienia, 
      b) kierownik robót posiada minimum pięcioletnie doświadczenie w zakresie robót o 
         równoważnym charakterze i wielkości, w tym nie mniej niż dwa lata w charakterze 
         kierownika. 
   3. Znajdują sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania: 
      a) posiadają własne środki finansowe lub udokumentują dostępność kredytu  (informacja z   
          banku). 
      b)środki na zabezpieczenie finansowania inwestycji muszą być wolne od zobowiązań z 
          tytułu innych realizowanych inwestycji. 
   4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
   Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie   
   spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2 

   Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
      a) jest niezgodna z ustawą, 
      b) jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
     c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu   
         nieuczciwej konkurencji, 
     d) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
     e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie zamówienia, 
     f) zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić 
        na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny, 
     g)wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się 
       na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny, 
     h) jest nieważna na podstawie innych przepisów. 

8. Informacja na temat wadium
    Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15 000,00 zł do dnia składania ofert
            
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):
Cena - 100 pkt

 
10.Miejsce i termin składania ofert
    Oferty należy składać w:

 Urzędzie Gminy Jodłowa 
39-225 Jodłowa
pok. Nr 15

 do dnia 21.08.2006 r. do godziny 8:30

11. Termin związania z ofertą.
 
     Termin związania ofert wynosi 30 dni od dnia składania ofert.
 
12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.
 
     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 
     Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.



 
14.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
 
    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
 

Wójt Gminy Jodłowa
mgr Władysław Kita


