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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.leonc in.nbip.p l

Leoncin: Remont dróg gminnych Nowe Polesie. Stare Polesie 1,5 km
szer. 3,5 m na odcinku od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1 + 400

do km 2 + 100 i Remont dróg gminnych Stara Dąbrowa - Nowa
Dąbrowa dł. 1,5 km szer.4,0 m na odcinku od km 1+400 do km 1+600,

od km 1+ 800 do km 2+300, od km 2+600 do km 3+000 orazod km
3+200 do km 3+600

Numer ogłoszenia: 123178 .2012; data zamieszczenia: 18.04.2012
OGŁoSZENlE o ZAMoWlENIU . roboty budowlane

Zamieszczan ie ogłosze n ia : obowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia pub|icznego.

SEKGJA |: ZAMAWIAJĄGY

|. 1)NAZWA !ADRES: Uząd Gminy Leoncin, u|. PańyzantÓw 3,05-155 Leoncin, woj. mazowieckie, te|.

22 7856585, faks 22 7856585.

Ad res strony internetowej zamawiającego: www. |eoncin. n bip. p|

l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

i l .1 ) OKRESLENTE PRZEDMTOTU ZAMOWTENTA

l!.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Remont drÓg gminnych Nowe Polesie - Stare

Polesie 1,5 km szer. 3,5 m na odcinku od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1 + 400 do km 2 + 100 i

Remont drog gminnych Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa d,l. 1 '5 km szer. 4,0 m na odcinku od km 1+400 do

km 1+600, od km 1+ 800 do km 2+300, od km 2+600 do km 3+000 oraz od km 3+200 do km 3+600.

ll.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budow|ane.

l l .1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości |ub zakresu zamówienia: 1 .1 Remont drÓg gminnych

Nowe Polesie - Stare Polesie '1,5 km szer. 3,5 m na odcinku od km 0+000 do km 0+800 oraz od km 1 +

400 do km 2 + 100 zgodnie z pzedmiarem robot .załącznik nr 1 do SIWZ Zakres robot obejmuje: |.

RoBow RoZBlÓRKoWE I PRZYGoToWAWCZE 1. Rozebranie Ścianek betonowych - 2,OO m3 2.

DemontaŹ rurociągÓw (przepustow) ze|betowych o Średnicy nomina|nej600 mm - 8,00 m 3. Załadowanie

gruzu koparko - ładowarkąprzy obsłudze na zmianę roboczą pzez 3 samochody samowyładowcze - 3,70

m" 4' \Ąlwiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym załadowaniu iwyładowaniu samochodem
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samowyładowczym na od|egłoŚc 1 km; - 3,70 m" 5' Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy

mechanicznym załadowaniu iwyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek zakaŻdy następny

rozpoczęty 1 km - za nast. 4 km . 3,70 m" 6. Roboty pomiarowe przy Iiniowych robotach ziemnych - trasa

drog w terenie rÓwninnym - 1,50 km 7. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboŚci do 15 cm

za pomocąspycharek.750 m" ||. PoDBUDOWY I NAW|ERZCHN|E N|EULEPSZONE 8. Profi|owanie i

zagęszczanie podłoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ||-|V pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni - 5 410'00 m, 9' Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (kruszywo z przekruszonego betonu) -

warstwa do|na o gr' 10 cm -5 4,10'00 m" 10. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (kruszywo z

przekruszonego betonu) - warstwa gorna o gr. 7 cm -5 410,00 m'Ż l l l .  NAWIERZCHNIE BITUMICZNE '1 1.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfa|tową na zimno podbudowy tłuczniowej - 2 864,00 m2

12. Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emu|sją asfa|tową na zimno podbudowy |ub nawierzchni

bitumicznej- 2 800'00 m2 13. Nawiezchnie z mieszanek minera|no. bitumicznych - warstwa wiąząca o gr.

5 i 8cm-wars twagr .4cm-2864 ,00m' l 4 .Naw ie r zchn iezm ieszanekmine ra lno -b i tum icznych -wars twa

Ściera|na o gr. 4 cm - zmniejszone do gr. 3 cm .2 800,00 m" |V. RoBoTY oDWoDNlEN|oWE 15. Podłoza

pod kanały i obiekty z materiałow sypkich z dodatkiem cementu - 0,96 m. 16. Kanały (pzepusty)z rur

HDPEoŚ r ' 600mm-8m17 .B rukowan i e ska rp (kam ieńg r . ok .8cm)  napodsypcecem. -p i a sk . -Bm"1 .2

Stara Dąbrowa - Nowa Dąbrowa długoŚci 1,5 km szer.4,0 m na odcinku od km 1+400 do km 1+600, od km

1+ 800 do km 2+300, od km 2+600 do km 3+000 oraz od km 3+200 do km 3+600 i zgodnie z przedmiarem

robÓt - załącznik nr 1 A do S|WZ Zakres robot obejmuje: |. RoBoTY ROZB|ÓRKOWE I

PRZYGOTOWAWCZE 1. Roboty pomiarowe pzy |iniowych robotach ziemnych - trasa drÓg w terenie

rÓwninnym - ,1,91 km 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)o gruboŚcido 15 cmza pomocą

spycharek - 955,00 m'zII.PODBUDOWY I NAWERZCHNIE NIEULEPSZONE 3. Profi lowanie i

zagęszczanie podłoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. ||-|V pod warstwy konstrukcyjne

nawierzchni - 6 807'00 m,4. Nawiezchnie ztłucznia kamiennego (kruszywo z przekruszonego betonu) -

warstwa do|na o gr. 10 cm - 5 290'00 m,5. Nawierzchnie ztłucznia kamiennego (kruszywo z

przekruszonego betonu) - warstwa gorna o gr. 7 cm - 5 290,00 m,6. Nawierzchnie ztłucznia kamiennego

(kruszywo z pzekruszonego betonu) . warstwa do|na o gr. 10 cm (ŁĄCZN|K) - 1 517,00 m,7.

Nawierzchnie z tłucznia kamiennego (kruszywo z pzekruszonego betonu) - warstwa gÓrna o gr' 7 cm -

zmniejszono do 5 cm (ŁĄCZNIK) - 1 517,00 m" |||. NAWIERZCHN|E B|TUM|CZNE 8. Mechaniczne

oczyszczenie i skropienie emu|sją asfa|tową na zimno podbudowy tłuczniowej - 2 ,183,80 m, 9.

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emu|sją asfa|tową na zimno podbudowy lub nawiezchni

bitumicznej - 2 135,00 m" 10. Nawiezchnie z mieszanek minera|no-bitumicznych - warstwa wiĘąca o gr. 5

iScm-wars twagr .4cm-2 lS3 ,S0m2 l l .Naw iezchn iezm ieszanekmine ra lno -b i tum icznych -wars twa

ściera|na o gr. 4 cm - zmniejszone do gr' 3 cm - 2135,00 m,.

||.1.4| Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

określenie pzedmiotu oraz wie|kości lub zakresu zamówień uzupełniających

http:llbzp).portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:123I78&rok:20... 2012-04-18
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Remont nawiezchni drogi po|egajacy na ułozeniu: ,1. nawierzchnie z mieszanek minera|no-bitumicznych

-wars twaw iązącaogr .5 i8cm.wars twagr .4cm.1517 ,00m"2 .Naw iezchn iezm ieszanek

mineralno-bitumicznych - warstwa Ściera|na o gr. 4 cm - zmniejszone do gr. 3 cm . 1 517,00 m2

l l. 1 .5) Wspólny Słown i k Zamówień (cPV): 45.23'31 .40.2, 45,23.32.20-7 .

ll.1.6) Gzy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

||.,|.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

|l.2) czAs TRWAN!A zAMoWlENlA LUB TERMIN WYKoNAN|A: Zakończenie: 30.06.2012.

SEKGJA ll l: INFORMACJE O GHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

ilt.l) wADluM

lnformacja na temat wadium: ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium w niniejszym postępowaniu.

ata.2lzj.LtczKl

Gzy przewiduje się udzieIenie za|iczek na poczet wykonania zamówienia: nie

|ll.3) WARUNKl UDZ|AŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANlA TYCH WARUNKoW

l||.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu |at przed terminem złożenia ofeń , a jeś|i okres

prowadzenia działa|noŚcijest krotszy to w tym okresie, robÓt tożsamych z pzedmiotem

zamÓwienia, min' 2 roboty zgodne co do rodzaju z przedmiotem zamÓwienia, kazda o wańoŚci

zb|izonej do wartoŚci niniejszego zamÓwienia z podaniem ich rodzaju iwańoŚci, daty i miejsca

wykonania - potwierdzone dokumentami' iż zostały one wykonane na|ezycie

lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Kopia opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający,Że

\AlVkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzia|noŚci cywiInej w zakresie prowadzonej

działa|ności związanĄ z pzedmiotem zamÓwienia. W przypadku po|isy opłaconejw USD |ub w

EURo wańośc kwoty ubezpieczenia zostanie pze|iczona wg Średniego kursu NBP z dnia

otwarcia ofeń. Wykonawca winien być ubezpieczony od odpowiedziaInoŚci cywiInejw zakresie

prowadzonej działa|ności gospodarczej na kwotę co najmniej 200 000 zł.

|ll.4) lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH, JAKIE MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWGY W GELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU

ORAZ NIEPODLEGANIA VVYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

|lI.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.22

http:llbzp).portal'uzp.gov.pllindex.php?ogloszęnie=show&pozycjrlZ3178&rok:f\.'. 20|2-04-18
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ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, naIeży

przedłożyć:

. Wykaz robot budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i

doŚwiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu |at pzed upływem terminu składania

ofeń a|bo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŻe|i okres prowadzenia

działa|noŚci jest krÓtszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wańoŚci, daty i miejsca

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane

zgodnie zzasadami sztuki budow|anej i prawidłowo ukończone

o oświadczenie, ze osoby, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu zamÓwienia, posiadają

Wymagane uprawnienia, jeie|i ustawy nakładająobowiązek posiadania takich uprawnień

|x,4.2| Wzakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań.24 ust. 1 ustawy,

należy przedłożyó:

o oświadczenie o braku podstaw do wyk|uczenia

o aktua|ny odpis z właŚciwego rejestru, jezeli odrębne pzepisy wymagają wpisu do Ęestru, w

celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia a|bo składania ofeń, a w

stosunku do osob fizycznych oŚwiadczenie w zakresie art' 24 ust' 1 pkt 2 ustawy

o aktua|ne zaŚwiadczenie właŚciwego naczeInika urzędu skarbowego potwierdzające, Że

wykonawca nie za|ega z opłacaniem podatkow |ub zaŚwiadczenie, ze uzyskał przewidziane

prawem zwo|nienie' odroczenie |ub rozłoienie na raty zaległych płatności Iub wstzymanie w

całości wykonania decyzji właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed

upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie

zamÓwienia aIbo składania ofeń

o aktua|ne zaŚwiadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych |ub Kasy

Ro|niczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Że wykonawca nie za|ega z

opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, |ub potwierdzenie, Że uzyskał

przewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie |ub rozłoienie na raty za|egłych płatności |ub

wstrzymanie w całoŚciwykonania decyzjiwłaŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3

miesiące pzed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia aIbo składania ofeń

I!l.4.3) Dokumenty podmiotów zagranlcznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę |ub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycjrl23178&rok:20... 2012-04-18
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Polskiej' przedkłada:

ll|.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę Iub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

o nie otwańo jego |ikwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wczeŚniej nii 6

miesięcy przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzie|enie zamÓwienia albo składania ofeń

ilr.6) INNE DOKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt l l l .4) albo w pkt l l l .5)

1.kosztorysu ofeńowego sporządzonego według przedmiaru robÓt 2.oŚwiadczenia o odbyciu wizji |okaInej

załącznik nr 3 do SW|Z 3'pełnomocnictwa d|a osoby składającej ofertę w przypadku działania Wykonawcy

pzez pełnomocnika 4.pełnomocnictwa dla pełnomocnika ustanowionego pzez wykonawcÓw wspÓ|nie

ubiegających się o udzie|enie zamÓwienia, do reprezentowania ich w postępowaniu o udzie|enie

zamÓwienia a|bo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamÓwienia publicznego.

|||.7| Czy ogranicza się możliwośó ubiegania się o zamówienie publiczne Ę|ko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROGEDURA

rv.1) TRYB UDZTELENTA ZAMOWTENIA

lV.1.1 ) Tryb udzielen!a zamówienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

lV'2.1) Kryteria oceny ofeń: najnizsza cena.

|v.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

!v.3) ZMTANA UMOWY

czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

lv.4) INFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www. |eoncin. nbip' p|

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Uząd Gminy Leoncin,

u|. PańyzantÓw 3, 05-155 Leoncin , pok. nr 12.

lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu !ub ofeń: 04.05.2012

godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Leoncin, u|' PańyzantÓw3,05-155 Leoncin, pok. nr8 (sekretariat) '

lV'4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

|v.4.,|7) czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

niepzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

http:llbzp}.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszeoie:show&pozycjr123178&rok:20... 2012-04-18
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

GMINA LEONCIN
05-1 55 Leoncin, ul. Partyaantów 3

td.llu 22 78s{5-82(85), 22 78s-66-00
t{lPr 531-16-66-3e9, REG0N: 01 3270471
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