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Adres strony internetowej,na której ZamawiającyudostępniaSpecyfikacjęIstotnychWarunków Zamówienia:
www.leoncin.nbip.pl

Leoncin:Remontdróg gminnychNowe Polesie. Stare Polesie 1,5km
szer. 3,5 m na odcinku od km 0+000do km 0+800oraz od km 1 + 400
do km 2 + 100 i Remontdróg gminnychStara Dąbrowa- Nowa
Dąbrowadł.1,5 km szer.4,0m na odcinkuod km 1+400do km 1+600,
od km 1+800 do km 2+300,od km 2+600do km 3+000orazod km
3+200do km 3+600
Numerogłoszenia:123178.2012; datazamieszczenia:18.04.2012
OGŁoSZENlE o ZAMoWlENIU. robotybudowlane
Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe.
ogłoszeniedotyczy:zamÓwieniapub|icznego.
SEKGJA

|: ZAMAWIAJĄGY

|.1)NAZWA!ADRES: Uząd GminyLeoncin,u|.PańyzantÓw
3,05-155Leoncin,
woj.mazowieckie,
te|.
22 7856585,faks22 7856585.
Ad res strony internetowejzamawiającego:www.|eoncin.
nbip.p|
l. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja
samorządowa.

il.1) OKRESLENTEPRZEDMTOTU
ZAMOWTENTA
l!.1.1)Nazwanadanazamówieniuprzezzamawiającego:
RemontdrÓggminnychNowePolesie- Stare
Polesie1,5km szer.3,5 m na odcinkuod km 0+000do km 0+800orazod km 1 +400 do km 2 + 100i
RemontdroggminnychStaraDąbrowa- NowaDąbrowad,l.1'5 km szer.4,0 m na odcinkuod km 1+400do
km 1+600,od km 1+800 do km 2+300,od km 2+600do km 3+000orazod km 3+200do km 3+600.
ll.1.2)Rodzajzamówienia:robotybudow|ane.
przedmiotuorazwielkości
ll.1.3)określenie
|ubzakresuzamówienia:1.1 RemontdrÓggminnych
NowePolesie- StarePolesie'1,5km szer.3,5m na odcinkuod km 0+000do km 0+800orazod km 1 +
400do km 2 + 100zgodniez pzedmiaremrobot.załącznik
|.
nr 1 do SIWZZakresrobotobejmuje:
- 2,OOm32.
RoBow RoZBlÓRKoWE I PRZYGoToWAWCZE1. Rozebranie
Ścianekbetonowych
(przepustow)
DemontaŹ
rurociągÓw
ze|betowych
o Średnicynomina|nej600
mm- 8,00m 3. Załadowanie
- 3,70
gruzukoparko- ładowarkąprzy
obsłudzena zmianęrobocząpzez 3 samochodysamowyładowcze
przymechanicznym
m"4' \Ąlwiezieniegruzuz terenurozbiorki
załadowaniu
iwyładowaniu
samochodem

http:/lbzp).portal.uzp.gov.pl/index'php?og1oszenie:show&pozyĄrI23178&rok:20.'.
20I2-04-I8

StronaZ z6

gruzuz terenurozbiorki
przy
samowyładowczym
na od|egłoŚc
1 km;- 3,70m"5' Wywiezienie
- dodatekzakaŻdynastępny
mechanicznym
załadowaniu
iwyładowaniu
samochodem
samowyładowczym
rozpoczęty
przyIiniowych
1 km - za nast.4 km . 3,70m"6. Robotypomiarowe
robotach
ziemnych- trasa
- 1,50km 7. Usunięcie
drogw terenierÓwninnym
warstwyziemiurodzajnej
(humusu)
o gruboŚcido 15 cm
za pomocąspycharek.750
m" ||.PoDBUDOWYI NAW|ERZCHN|E
N|EULEPSZONE
8. Profi|owanie
i
podłoza
zagęszczanie
wykonywane
mechanicznie
w grunciekat.||-|Vpodwarstwykonstrukcyjne
- 5 410'00m, 9' Nawierzchnie
nawierzchni
(kruszywo
z tłucznia
kamiennego
z przekruszonego
betonu)
warstwado|nao gr' 10 cm -5 4,10'00m" 10.Nawierzchnie
z tłucznia
(kruszywo
kamiennego
z
'11.
- warstwagornao gr.7 cm -5 410,00m'Ż
przekruszonego
betonu)
lll. NAWIERZCHNIE
BITUMICZNE
- 2 864,00m2
Mechaniczne
oczyszczenie
i skropienie
emulsjąasfa|tową
na zimnopodbudowy
tłuczniowej
12.Mechaniczne
oczyszczenie
i skropienie
emu|sją
asfa|tową
na zimnopodbudowy
|ubnawierzchni
- warstwawiązącao gr.
bitumicznej2 800'00m213.Nawiezchniez mieszanekminera|no.
bitumicznych

5i8cm-warstwagr.4cm-2864,00m'l4.Nawierzchniezmieszanekmineralno-bitumicznych-wa
Ściera|na
o gr.4 cm - zmniejszone
do gr.3 cm .2 800,00m"|V.RoBoTY oDWoDNlEN|oWE15.Podłoza
podkanały
i obiektyz materiałow
sypkichz dodatkiem
cementu- 0,96m. 16.Kanały(pzepusty)zrur
H D P E o Ś r ' 6 0 0 m m - 8 m 1 7 . B r u k o w a n i e s k a r p ( k a m i e ń g r . onka.p8ocdms)y p c e c e m . - p i a s k . - B m " 1 . 2
- NowaDąbrowa
StaraDąbrowa
1,5km szer.4,0m na odcinkuod km 1+400do km 1+600,
długoŚci
od km
1+800do km 2+300,od km 2+600do km 3+000orazod km 3+200do km 3+600i zgodniez przedmiarem
robÓt- załącznik
nr 1 A do S|WZZakresrobotobejmuje:
|. RoBoTY ROZB|ÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE1. Robotypomiarowe
pzy |iniowych
robotach
ziemnych- trasadrÓgw terenie
- ,1,91
rÓwninnym
km 2. Usunięcie
warstwy
(humusu)o
gruboŚcido15 cmza pomocą
ziemiurodzajnej
- 955,00m'zII.PODBUDOWY
spycharek
I NAWERZCHNIENIEULEPSZONE
3. Profilowanie
i
zagęszczaniepodłozawykonywanemechanicznie
w grunciekat.||-|Vpodwarstwykonstrukcyjne
- 6 807'00m,4. Nawiezchnieztłucznia
nawierzchni
(kruszywo
kamiennego
z przekruszonego
betonu)
warstwado|nao gr. 10 cm - 5 290'00m,5. Nawierzchnie
(kruszywo
ztłuczniakamiennego
z
przekruszonego
betonu)- warstwagornao gr.7 cm - 5 290,00m,6. Nawierzchnie
ztłuczniakamiennego
(kruszywo
z pzekruszonego
betonu). warstwado|nao gr. 10 cm (ŁĄCZN|K)- 1 517,00m,7.
(kruszywo
Nawierzchnie
z tłucznia
kamiennego
z pzekruszonego
betonu)- warstwagÓrnao gr' 7 cm - 1 517,00m"|||.NAWIERZCHN|E
zmniejszono
do 5 cm (ŁĄCZNIK)
B|TUM|CZNE
8. Mechaniczne
- 2 ,183,80
oczyszczenie
i skropienie
emu|sją
na zimnopodbudowy
asfa|tową
m, 9.
tłuczniowej
Mechaniczne
oczyszczenie
i skropienie
emu|sją
asfa|tową
na zimnopodbudowy
lubnawiezchni
- 2 135,00m" 10.Nawiezchniez mieszanekminera|no-bitumicznych
- warstwawiĘącao gr.5
bitumicznej

iScm-warstwagr.4cm-2lS3,S0m2ll.Nawiezchniezmieszanekmineralno-bitumicznych-wars
ściera|na
o gr.4 cm - zmniejszone
do gr'3 cm - 2135,00m,.
||.1.4|
Czy przewidujesię udzieleniezamówieńuzupełniających:
tak.
pzedmiotu oraz wie|kości
określenie
lub zakresuzamówieńuzupełniających

http:llbzp).portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycja:123I78&rok:20...
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,1.nawierzchnie
Remontnawiezchnidrogipo|egajacy
na ułozeniu:
z mieszanekminera|no-bitumicznych
-warstwawiązącaogr.5i8cm.warstwagr.4cm.1517,00m"2.Nawiezchniezmieszanek
- warstwaŚciera|na
mineralno-bitumicznych
o gr.4 cm - zmniejszone
do gr.3 cm . 1 517,00m2
l l.1.5)Wspólny Słowni k Zamówień (cPV): 45.23'31
.40.2,45,23.32.20-7
.
ll.1.6)Gzy dopuszczasię złożenie
ofeńy częściowej:
nie.
||.,|.7)
Czy dopuszczasię złożenie
ofertywariantowej:
nie.
|l.2)czAs TRWAN!AzAMoWlENlA LUB TERMINWYKoNAN|A:Zakończenie:
30.06.2012.

SEKGJA lll: INFORMACJE O GHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
ilt.l)wADluM
lnformacja
na tematwadium:ZamawiĄący
postępowaniu.
niewymaga
wniesienia
wadium
w niniejszym
ata.2lzj.LtczKl
Gzy przewiduje
się udzieIenie
za|iczekna poczetwykonania
zamówienia:
nie
|ll.3)WARUNKlUDZ|AŁUW PosTĘPoWANlUoRAz oPls sPosoBU DoKoNYWANIA
ocENY
SPEŁNIANlA
TYCHWARUNKoW
l||.3.2)
Wiedzai doświadczenie
opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania
tego warunku
pięciu|atprzedterminem
wykazwykonanych
w ciąguostatnich
złożenia
ofeń , a jeś|i
okres
prowadzenia
działa|noŚcijest
krotszyto w tymokresie,robÓttożsamych
z pzedmiotem
zamÓwienia,
min'2 robotyzgodneco do rodzajuz przedmiotem
zamÓwienia,
kazdao wańoŚci
zb|izonej
do wartoŚcininiejszego
zamÓwienia
z podaniemich rodzajuiwańoŚci,datyi miejsca
- potwierdzone
wykonania
dokumentami'
iżzostały
onewykonanena|ezycie
lll.3.5)Sytuacjaekonomicznai finansowa
opis sposobu dokonywaniaoceny spełniania
tegowarunku
jej brakuinnydokument
polisy,a w przypadku
Kopiaopłaconej
potwierdzający,Że
ubezpieczenia
jest ubezpieczonyod odpowiedzia|noŚci
\AlVkonawca
cywiInej
w zakresieprowadzonej
działa|ności
związanĄz pzedmiotemzamÓwienia.
po|isyopłaconejw
W przypadku
USD |ubw
EURo wańośckwotyubezpieczenia
zostaniepze|iczonawg ŚredniegokursuNBP z dnia
otwarciaofeń.Wykonawca
winienbyćubezpieczony
od odpowiedziaInoŚci
cywiInejw
zakresie
prowadzonej
gospodarczej
działa|ności
na kwotęco najmniej
200 000zł.
|ll.4)lNFoRMAcJA o oŚWADczENlAcH LUB DoKUMENTAGH,JAKIE MAJĄ DosTARczYc
WYKoNAWGY W GELU PoTWIERDZENIASPEŁNIANIAWARUNKoW UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU
ORAZ NIEPODLEGANIAVVYKLUCZENIUNA PODSTAWIEART. 24 UST. 1 USTAWY
|lI.4.1)
W zakresiewykazaniaspełnianiaprzezwykonawcęwarunków,o których mowaw art.22

http:llbzp).portal'uzp.gov.pllindex.php?ogloszęnie=show&pozycjrlZ3178&rok:f\.'.
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ust. 1 ustawy, oprócz oświadczeniao spełnieniuwarunków udziałuw postępowaniu, naIeży
przedłożyć:
. Wykaz robot budowlanychw zakresie niezbędnymdo wykazaniaspełnianiawarunkuwiedzy i
doŚwiadczenia,wykonanychw okresie ostatnichpięciu |at pzed upływemterminuskładania
ofeń a|bo wniosków o dopuszczeniedo udziałuw postępowaniu,a jeŻe|iokres prowadzenia
działa|noŚcijest 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|aneji prawidłowoukończone
o oświadczenie,ze osoby, ktore będą uczestniczyćw wykonywaniuzamÓwienia, posiadają
posiadaniatakich uprawnień
Wymaganeuprawnienia,jeie|i ustawynakładająobowiązek
|x,4.2|Wzakresie potwierdzenia niepodleganiawykluczeniu na podstawie ań.24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyó:
o oświadczenie
o braku podstawdo wyk|uczenia
o aktua|nyodpis z właŚciwegorejestru,jezeli odrębnepzepisy wymagająwpisu do Ęestru, w
celu wykazania braku podstaw do wykluczeniaw oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływemterminu składaniawnioskow o
dopuszczeniedo udziałuw postępowaniuo udzie|eniezamÓwienia a|bo składaniaofeń, 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 opłacaniempodatkow|ub zaŚwiadczenie,ze uzyskałprzewidziane
prawem zwo|nienie'odroczenie|ub rozłoieniena raty zaległychpłatności
Iub wstzymanie w
całości
wykonaniadecyzjiwłaŚciwegoorganu- wystawionenie wcześniejniz 3 miesiącepzed
upływemterminuskładaniawnioskÓw o dopuszczeniedo udziałuw postępowaniuo udzie|enie
zamÓwieniaaIbo składaniaofeń
o aktua|nezaŚwiadczenie właściwego
oddziałuZakładu Ubezpieczeń Społecznych|ub Kasy
Ro|niczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające,Że wykonawca nie za|ega z
opłacaniemskładekna ubezpieczeniezdrowotnei społeczne,|ub potwierdzenie,Że uzyskał
przewidzianeprawem zwo|nienie,odroczenie|ub rozłoieniena raty za|egłychpłatności
|ub
wstrzymaniew całoŚciwykonaniadecyzjiwłaŚciwego
organu- wystawionenie wcześniejniz 3
miesiące pzed

upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszczenie do udziału W

postępowaniuo udzie|eniezamÓwieniaaIboskładaniaofeń
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)
dokumentwystawionyw kraju,w którym ma siedzibęIubmiejscezamieszkania
potwierdzający,że:
- wystawionynie wczeŚniejnii 6
o nie otwańojego |ikwidacji
ani nie ogłoszonoupadłości
miesięcy przed upływemterminu składaniawnioskÓw o dopuszczeniedo udziałuW
postępowaniu
o udzie|enie
zamÓwieniaalboskładania
ofeń
ilr.6)INNEDOKUMENTY
lnnedokumentyniewymienione
w pkt lll.4)albow pkt lll.5)
przedmiaru
1.kosztorysu
ofeńowegosporządzonego
według
robÓt2.oŚwiadczenia
o odbyciuwizji|okaInej
załącznik
nr 3 do SW|Z 3'pełnomocnictwa
d|aosobyskładającej
ofertęw przypadkudziałania
Wykonawcy
pzez pełnomocnika
pzez wykonawcÓw
4.pełnomocnictwa
dla pełnomocnika
ustanowionego
wspÓ|nie
ubiegających
się o udzie|enie
zamÓwienia,
do reprezentowania
ichw postępowaniu
o udzie|enie
zamÓwieniaa|boreprezentowania
w postępowaniu
i zawarciaumowyw sprawiezamÓwieniapublicznego.
|||.7|
Czy ograniczasię możliwośó
ubieganiasię o zamówieniepubliczneĘ|ko dla wykonawców,u
których ponad50 % pracownikówstanowiąosoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA

IV: PROGEDURA

rv.1)TRYB UDZTELENTA
ZAMOWTENIA
lV.1.1) Tryb udzielen!azamówienia:przetargnieograniczony.
rv.2)KRYTERTAOCENY OFERT
lV'2.1)Kryteriaoceny ofeń: najnizszacena.
|v.2.2)Czy przeprowadzonabędzieaukcjaelektroniczna:
nie.
!v.3)ZMTANAUMOWY
czy przewidujesię istotnezmiany postanowieńzawańej umowyw stosunku do treściofeńy, na
podstawiektórejdokonanowyboruwykonawcy:nie
lv.4)INFORMACJEADMTNTSTRACYJNE
lV.4.1)Adres strony internetowej,
na którejjest dostępnaspecyfikacjaistotnychwarunków
zamówienia:www.|eoncin.
nbip'p|
Specyfikacjęistotnychwarunkówzamówieniamożnauzyskaó pod adresem:Uząd GminyLeoncin,
u|.PańyzantÓw
3, 05-155Leoncin, pok.nr 12.
lV.4.4)Terminskładaniawniosków o dopuszczeniedo udziałuw postępowaniu!ub ofeń: 04.05.2012
godzina09:00,miejsce:
UrządGminyLeoncin,
u|'PańyzantÓw3,05-155
Leoncin,pok.nr8 (sekretariat)'
lV'4.5)Terminzwiązaniaofeńą:okresw dniach:30 (odostatecznego
terminuskładania
ofeń).
postępowania
|v.4.,|7)
czy przewidujesię unieważnienie
o udzieleniezamówienia,w przypadku
niepzyznaniaśrodkówpochodzącychz budżetuUnii Europejskiejoraz niepodlegających
zwrotowi

2012-04-18
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Przesyłanieogłoszeń

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: nie
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LEONCIN

05-155 Leoncin,
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