
  

Leoncin: Modernizacja nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Nowe 
Gniewniewice - Mała Wieś p/Drodze, Leoncin ul. Brzozowa gmina 

Leoncin 
Numer ogłoszenia: 191022 - 2009; data zamieszczenia: 15.06.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Leoncin , ul. Partyzantów 3, 05-100 Leoncin, woj. 
mazowieckie, tel. 022 7856585, faks 022 7856585. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.leoncin.nbip.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja nawierzchni 
dróg gminnych w miejscowości Nowe Gniewniewice - Mała Wieś p/Drodze, Leoncin ul. 
Brzozowa gmina Leoncin. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie 
obejmuję: Modernizację nawierzchni dróg gminnych w miejscowości: Nowe Gniewniewice 
- Mała Wieś p/Drodze długości 1095 mb szer. 4,0 m Leoncin ul. Brzozowa długości 386 
mb szerokości 5,0 m z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (4 
cm + 3 cm)Zakres robót obejmuje: 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 
ziemnych. 2. Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie 
kl.II - IV od warstwy konstrukcyjne. 3. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 4. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-
bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna). 5. Oczyszczenie 
mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych 6. Skropienie asfaltem nawierzchni 
drogowych 7. Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych (Leoncin 
ul.Brzozowa). 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8. 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.08.2009. 
 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadają niezbędną 
wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 3. 
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
Uwaga: 1. Stwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu formalnych i 
zdolności do wykonania zamówienia merytorycznych - wymaganych od Wykonawców 
będzie dokonane w oparciu o złożone wraz z ofertą: oświadczenia o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz 
potwierdzające (spełnienie tych warunków) dokumenty - według formuły; spełnia - nie 
spełnia. 2. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia oraz 
niezgodne z treścią SIWZ zostaną odrzucone..  

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą przedstawić następujące 
dokumenty: 1.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie 
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 
lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.2. Oświadczenie, że Wykonawca spełnia 
wymagania określone w Art. 22 ust. 1 Ustawy 1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego 
Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, 
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia że,Wykonawca uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, dokumenty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert 1.4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru 
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 1.5. Aktualna informacja z Krajowego 
Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 9 ustawy, wystawiona nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert dotyczy tylko podmiotów 
zbiorowych 1.6. Informacja banku, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na łączną 
kwotę 100 000 zł, dokumenty nie mogą być wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed 
upływem terminu składania ofert 1.7. Wykaz co najmniej 3 wykonanych robót budowlanych 
o łącznej wartości 200 000 zł brutto w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 



stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. 
1.8. Dokumenty potwierdzające, że wykonane roboty budowlane,zostały wykonane należycie 
np. 3 referencje, ze wskazaniem w nich daty, rodzaju i wartości wykonanych robót. 1.9. 
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 także 
zakresu wykonywanych przez nich czynności. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały uprawnienia do kierowania robotami w 
specjalności: drogowej,- min. 1 osoba. 1.10. Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia wraz z załączeniem 
zaświadczenia właściwej Izby Samorządu Zawodowego, wydanego na podst. art.12 ust.7 
Ustawy z dnia 7.07.1994r Prawo Budowlane tj. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z późn. 
zm. - min. 1 osoba. Zamawiający dopuszcza posiadanie 2 lub więcej uprawnień przez 1 
osobę. 1.11. Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca 
jest ubezpieczony odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
1.12. Wypełniony formularz ofertowy wraz z kosztorysem ofertowym. 
1.13.Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli zostało ustanowione bądź do  

reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedłożone w 
formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

Uwaga: 
    Wszystkie złożone dokumenty winny spełniać wymagania, w szczególności co do treści i 

formy, wskazane w przepisach Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 
2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, 
oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. nr 87 poz. 605 z późn. zm.) 

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.leoncin.nbip.pl. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urzad 
Gminy Leoncin ul. Partyzantów 5, 05-155 Leoncin pokój Nr 12. 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 06.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin ul. Partyzantów 5, 05-155 
Leoncin pokój Nr 8 (sekretariat). 
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 
 


