Adres strony internetowej, na K6rej ZamawiajEcy udostqpnia Specyfikacje Istotnych Warunk6w
Zam6wienia:
bip.starytarg.pl

Stary Targ: Ksztaftowanieterenu dzialek Nr 336; Nr 337w Starym
Targu
Numer ogloszenia:93631- 2012;datazamieszczenia:25.04-2012
- robotybudowlane
O ZAMOWIENIU
OGI-OSZENIE
Zamieszczanieogloszenia: obowiqzkowe.
publicznego.
Ogloszeniedotyczy:zamowienia

SEKCJAI: ZAMAWIAJAGY
20,82410 StaryTarg,woj.
f. 1) NAZtlrAI ADRES:W6jtGminyStaryTarg , ul. Swierczewskiego
pomorskie,
tel. 55 6405050w. 19,faks 55 2776289.
bip.starytarg.pl
Adres strony internetoweizamawiaiQcego:

.

samoaqdowa.
l. 2) RODZAJZAMAWIAJ{CEGO:Administracja

ZAMOWIENIA
PRZEDMIOTU
il.1)OKRESLENIE
terenudzialekNr 336;
Ksztaftowanie
fl.i.1) Nazwanadanazam6wieniuprzezzamawiajqcego:
Nr 337w StarymTargu.
Rodzajzam6wienia:robotybudowlane.
11.1.2)
ll.i.3) Okre$lenieprzedmiotuoraz wielko6cilub zakresuzam6wienia:1) Przedmiotem
nawierzchni
asfaltowejwykonanie
nawierzchni
: Zakresrob6tobejmuje:Wykonanie
zamowienia
zakres
ruchudrogowegoSzczegolowy
Wykonaniemiasteczka
ogrodzenia
betonowejWykonanie
wykonaniai odbiorurobot
techniczna
pracobejmujeprzedmiarrob6t-zal.nr 10 ; specyfikacja
jest
obowi4zany
stanowiqcyzalqczniknr 11Wykonawca
techniczna
budowlanych
,dokumentacja
rqkojmina wykonanyprzedmiot
gwarancjijako5cioraz36 miesigcznej
36 miesigcznej
do udzielenia
we wzorzeumowy,.
na warunkachokreSlonych
zam6wienia
Czy przewiduiesiq udzieleniezam6wief uzupelniaiqcych:tak.
11.1.4)
o

Okreslenieprzedmiotuoraz wielkoScilub zakresuzam6wiefiuzupelniaiqcych

o kt6rychmowaw art.
zam6wieiuzupelniajqcych
udzielenia
dopuszczamozliwoSd
Zamawialqcy
67 ust.1 pkt.5,6ww. ustawY.
45.11.12.914,45.34.20.00€,
Wsp6lnySlownikZam6wier{(CPV):45.00.00.00-7,
11.1.5)
00-7,34.99.61.00-6.
34.92.21.
Czy dopuszczasig zloienie oferty czgSciowei:nie.
11.1.6)
ll.1.7lCzydopuszczasig zlo2enieoferty wariantowei:nie.

26.06.2012.
LUB TERMINWYKONANIA:Zakoficzenie:
ft.2)CZASTRWANIAZAMOWIENIA

I TECHNICZNYM
FINANSOVIIYM
Iil.l)wADruM
Informacja na temat wadium: Odstgpujesiq od wniesieniawadium

L/.2l zALlczKa
Czyprzewidujesig udzieleniezaliczekna poczetwykonaniazam6wienia:nie

.

ORAZOPISSPOSOBUDOKONYWANIA
ilt.3)WARUNK!UDZ|ATUW POSTEPOWANTU
TYGHWARUNKOW
OCENYSPELNIANIA
.

lll. 3.1)Uprawnieniado wykonywaniaokre6lonejdzialalno6cilub czynno6ci,je2eli
przepisyprawanakladajqobowiqzekich posiadania
Opis sposobu dokonywaniaoceny spelnianiatego warunku
o

Wykonawcasklada
nie stawiaw tymzakresiewarunkuszczeg6lowego.
Zamawiaj4cy
wg wzoru
sporzqdzone
warunk6wudzialuw postgpowaniu
o spelnieniu
oSwiadczenie
Nr 1 do SIWZ
stanowiqcegozalqcznlk

.

lll.3.2)Wiedzai do6wiadczenie
Opis sposobu dokonywaniaoceny spelnianiatego warunku
o

kt6rzyw okresiepiqciulat przed
mogEsigubiega6Wykonawcy,
zam6wienia
O udzielenie
kr6tszydzialalno6cijest
uplywemterminuskladaniaofert,a jezeliokresprowadzenia
i
o charakteze,wielko6ci
wykonalw tym okresieco najmniejjednqrobotgbudowlanq
- o wartoScinie mniejszej
jak 100tys.zl,
podobnejdo charakteru
zam6wienia
zloZonoSci
2e roboty
slownie( sto tysiqcyzlotych). orazzalqczeniadokument6wpotwierdzajqcych,
i prawidlowo
ukoiczone(np.
te zostalywykonanezgodniez zasadamisztukibudowlanej
referencji).
Wz6rwykazuznajdujesig w zal. Nr 3 SIWZ

lll.3.4)Osoby zdolne do wykonaniazam6wienia

.

Opis sposobu dokonywaniaoceny spelnianiatego warunku
lubbqdq
ktorzydysponujq
mogqsigubiegafWykonawcy,
zam6wienia
o O udzielenie
wrazz
osobami, kt6rebqdqbratyudziafw wykonaniuzam6wienia,
dysponowali
iwyksztalcenia
doSwiadczenia
na tematich kwalifikacjizawodowych,
informacjami
przeznich
a takZezakresuwykonywanych
do wykonaniazam6wienia,
niezbqdnych
warunku
odpowiednio
spelnienie
musipotwierdzad
zakresww. dokument6w
czynno5ci;
w pktV ust.1 pkt 3) SIWZ.Wz6rwykazuznajdujesiq w zalqcznikunr 4 do
okreslonego
2e osoby,kt6rebqd4wykonywaC
SWIZ.Do wykazunale2ydolEczyeoSwiadczenie,
posiadaj4wymaganeuprawnienia'
zam6wienie
.

lll.3.5)Sytuaciaekonomicznaifinansowa
Opis sposobu dokonywaniaoceny spelnianiatego warunku
o

mog4siq ubiegadWykonawcyktozy majqoplacon4polisq,a w
zam6wienia
O udzielenie
jest ubezpieczony
od
Wykonawca
jej brakuinnydokumentpotwierdzEqcy,2e
przypadku
zwiqzanejz
dzialalnoSci
cywilnejw zakresieprowadzonej
odpowiedzialno$ci
na kwotgco najmniej50 000zlotych(slownie:pigddziesiEt
przedmiotem
zam6wienia
tysiqcyzlo$ch).

JAKIE TIAJADOSTARCZYC
LUB DOKUi|ENTACH,
O OSyvIADCZENIACH
1t.4)TNFORMACJA
WARUNKOWUDZIATUW
SPETNIANIA
W CELUPOTWIERDZENIA
WYKONAWCY
ART.24 UST.1
posTEpowANtu oRAz NTEPODLEGANTAWYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE
USTAWY
.

fll.4.1)W zakresiewykazaniaspelnianiaprzezwykonawcAwarunk6w,o kt6rych mowaw
o spelnieniuwarunk6wudzialuw
art.22 ust. I ustawy,opr6cz_o5wiadczenia
postgpowaniu,naleiY Pnedlo2Y6:
.

do wykazaniaspelnianiawarunku
w zakresieniezbgdnym
wykazrob6tbudowlanych
wykonanychw okresieostatnichpigciulat przeduplywem
wiedzyi doSwiadczenia,
a
do udzialuw postqpowaniu,
terminuskladaniaofertalbowniosk6wo dopuszczenie
jest kr6tszy- w tym okresie,z podaniemich
jezeli okres prowadzenia
dziatalnoSci
rodzaju i wartoSci,daty i miejsca wykonania oraz zalqczeniemdokumentu
potwierdzajqcego,
2e robotyzostalywykonanezgodniezzasadamisztukibudowlanej
ukotlczone
i prawidlowo

.

w szczeg6lnoSci
zam6wienia,
w wykonywaniu
wykazos6b,ktorebgdq uczestniczy6
uslug, kontrolgjako5ci lub kierowanierobotami
za Swiadczenie
odpowiedzialnych
budowlanymi,wraz z informacjamina temat ich kwalifikacji zawodowych,

doswiadczeniai wyksztalcenianiezbgdnych
dla

wykonaniazam6wienia,a tak2e
zakresu wykonywanychpzez nie
czynnosci,oraz informacjqo podstawie
do
dysponowania
tymiosobami
'

oswiadczenie,2e osoby, kt6re bgdq
uczestniczy6w wykonywaniuzam6wienia,
posiadajqwymaganeuprawnienia,
jezeri ustawy nakradajqobowiqzek
posiadania
takichuprawniefi

r

oplaconq porisg, a w przypadkujej
braku inny dokument potwierdzaiqcy,
ze
wykonawca
jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci
cywilnejw zakresieprowadzonej
dzialaInoSciutiqzanejz pzed miotem
zam6wienia

lll'4'21wzakresiepotwierdzenia
niepodleganiawykluczeniuna podstawie
art.24 ust. 1
ustawy, nafeiy przedlo2y6,:
. o6wiadczenie
o brakupodstawdo wykluczenia
o

'

aktuarnyodpis z wlasciwegorejestru,jezeri
odrqbnepzepisy wymagajqwpisu
do
rejestru,w celu wykazaniabrakupodstaw
do wykruczenia
w oparciuo art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawv,wlstawiony
nie wczesniejniz 6 miesigcypzed
uplywemterminu
skradaniawniosk6wo dopuszczenie
do udziaruw postgpowaniuo
udzierenie
zam6wieniaalbo skladaniaofert,
a w stosunkudo os6b frzycznychoswiadczenie
w
zakresieart.24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktuarnezaswiadczenie
wla6ciwegonaczernikauzgdu
skarbowegopotwierdzaiqce,
ze wykonawcanie zalegaz oplacaniem
podatk6wlub zaswiadczenie,
2e uzyskal
pzewidziane prawem zwotnienie,
odroczenierub rozrozeniena raty
zaregrych
platnosci rub wstzymanie
w carosci wykonania decyri
wlasciwegoorganu
wystawionenie wczesniejniz 3
miesiqcepzed uplywemterminu
skradania
wniosk.w
o dopuszczenie
do udzialuw postgpowaniu
o udzieleniezam6wieniaalbo skladania
ofert

aktualnezaswiadczenie
wlasciwegooddzialuzaktaduubezpieczeh
spolecznychlub
Kasy RorniczegoUbezpieczenia
sporecznegopotwierdzaiqce,
ze wykonawcanie
zalega z opracaniemskradek
na ubezpieczeniezdrowotne i
sporeczne,rub
potwierdzenie,ze uzyskar przewidziane
prawem zwornienie,odroczenie
rub
rozrozenie
na raty zaregrychplatnoscirub wstzymanie
w carosciwykonaniadecyzji
wlasciwegoorganu - wystawione
nie wczesniejniz 3 miesiqcepzed
uprywem

o udzielenie
do udzialuw postgpowaniu
terminuskladaniawniosk6wo dopuszczenie
zam6wienia
alboskladaniaofert

lll.7)Czy ograniczasig mo2liwo56ubieganiasig o zam6wieniepublicznetylko dla
wykonawc6w,u kt6rych ponad 50 % pracownik6wstanowi4osoby niepelnosprawne:nie

SEKCJAIV: PROGEDURA
ZAMOWTENTA
rv.l ) TRYBUDZTELENTA
|V.1.1)Tryb udzieleniazam6wienia:pzetargnieograniczony.
OCENYOFERT
tv.2) KRYTERTA
Kryteriaoceny ofert: najnizszacena.
1V.2.1)
lV.2.2lGzy przeprowadzonabgdzieaukcjaelektroniczna:nie.
rv.3)zluilANAuMowY
Czy przewidujesig istotnezmiany postanowief zawartejumowy w stosunku do tre6ci oferty,
na podstawiekt6rej dokonanowyboru wykonawcy:tak
Dopuszczalnezmiany postanowief umowyoraz okre6leniewarunk6wzmian
Zmianypostanowieh
niniejszejumowymogenastqpi6za zgodqobustronwyraZonena piSmiepod
przyczymzmianyistotnychjej postanowiefi
mogqnastqpid(nawarunkach
rygoremniewa2noSci,
jw) w nastqpujqcych
pzypadkach:1. Nastqpizmianapowszechnie
przepisow
obowiqzujqcych
prawaw zakresiemajqcymwptywna realizacjgpzedmiotuzam6wienia,
w tym zmianastawki
podatkuVAT.2. WyniknErozbieznoSci
lub niejasnoSci
w umowie,kt6rychnie mo2nausunqCw inny
spos6ba zmianabgdzieumo2liwia6
usunigcierozbieznoSci
idoprecyzowanie
umowyw celu
jednoznacznej
peez strony.3. Przeksztalcenia
podmiotowego
interpretacjijejzapis6w
Wykonawcy.
4. Zmianyczlonk6wpersonelukluczowegoWykonawcyw przypadkuwystqlcienia
nieprzewidzianych
okolicznoSci
takichjak: Smier6osoby,rezygnacja
odejScie
z pracylub innych
uniemoZliwiajqcych
nale2ytewykonywanie
obowiqzk6w
zgodniez umowElubobowiqzujqcym
prawem.W takimjednakpzypadkuka2danowaosobamusispelniaC
pzez
warunkiokreSlone
pzetargowym.5. Miejscowejzmiany
na etapiewyboruofertyw postgpowaniu
Zamawialqcego
technologiiprowadzeniarob6tw przypadkurob6tzabezpieczalqcych,
towarzyszqcych
lub
w sytuacjiwystqpienia
nieprzewidzianych
odtworzeniowych
trudnychwarunk6wgruntowo-wodnych,
podziemnym,
koliliz niezinwentaryzowanym
lub2lezinwentaryzowanym
uzbrojeniem
awarii
groZbqkatastrofybudowlanej,
istniejqcego
uzbrojenia,
zagro2enia
zdrowialubZyciaorazmienia.
rv.4)INFORMACJE
ADiilNTSTRAGYJNE

1V.4.1)Adres strony internetowei,na kt6rej jest dostqpna specyfikacia istotnych warunk6w
zam6wienia: bip.starYtarg.
Pl
Specyfikacjgistotnychwarunk6wzam6wieniamo2nauryska6 pod adresem:UrzqdGminyw
20 ,82410 StaryTarg.
StarymTargu, ul. Swierczewskiego
Terminskladaniawniosk6w o dopuszczeniedo udziafuw postqpowaniulub ofert:
1V.4.4)
20 ,82410
09:00,miejsce:Uzqd Gminyw StarymTargu, ul. Swierczewskiego
11"O1.211zgodzina
StaryTarg ,pok.nr 5.
terminuskladaniaofert).
okresw dniach:30 (odostatecznego
Termin 71ttiqzaniaofertq:
1V.4.5)
lV.4.i6) Informacjedodatkowe,w tym dotyczqcefinansowaniaproiektu/programuze
ramach
ze Srodk6wUniiEuropejskiejw
Srodk6wUnii Europejskiej:Zadaniewspdlfinansowane
LokalnychStrategiiRozwoju-w zakresieoperacjiodpowiadajqcych
dzialania4l3Wdra2anie
PROWna lata
pomocyw ramachdzialania,Odnowai rozw6jwsiobjqtego
warunkomprzyznania
2007-20'13.
1V.4.{7)Czy przewidujesig uniewa2nieniepostgpowaniao udzieleniezam6wienia,w
prrypadku nieprzyznaniaSrodk6wpochodzqcychz bud2etuUnii Europeiskieioraz
niepodlegajqcychzrvrotowi Srodk6wz pomocy udzielonei przez paistwa czlonkowskie
EuropejskiegoPorozumieniao Wolnym Handlu(EFTA),kt6re mialy by6 przeznaczonena
sfinansowaniecalo5ci lub czg6cizam5wienia:nie
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ngr i,12.Wieslaw

