
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.ozarow.pl

Ożarów: Przebudowa dróg gminnych w miejscowo ściach tj.: Pisary,

Sobótka, Zawada i Karsy w gm. O żarów

Numer ogłoszenia: 123780 - 2016; data zamieszczenia: 17 .05.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie , ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. świętokrzyskie,

tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.ozarow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach tj.:

Pisary, Sobótka, Zawada i Karsy w gm. Ożarów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przebudowa dróg gminnych w

miejscowościach tj.: Pisary, Sobótka, Zawada i Karsy w gm. Ożarów 1. Przebudowa drogi gminnej oznaczonej w

ewidencji gruntów nr 371/2 i 371/4 położonych w miejscowości Zawada Dane charakterystyczne remontowanego

odcinka drogi tj.: 1) długość drogi - 1 119,00 [m], 2) szerokość jezdni asfaltowej drogi - 3,00 [m], 3) pobocza

utwardzone mieszanką sortową po obu stronach jezdni o szerokości 0,3 [m] 2.Przebudowa drogi gminnej Nr

360069T Pisary - Łukawa na odcinku w miejscowościach Pisary i Sobótka Dane charakterystyczne

remontowanego odcinka drogi tj.: 1) długość drogi - 570,00 [m], 2) szerokość jezdni asfaltowej drogi - 4,00 [m], 3)

pobocza utwardzone mieszanką sortową po obu stronach jezdni o szerokości 0,5 [m] 3. Przebudowa drogi

gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów nr 237 położonej w miejscowości Karsy Dane charakterystyczne

remontowanego odcinka drogi tj.: 1) długość drogi - 348,00 [m], 2) szerokość jezdni asfaltowej drogi - 3,00 [m], 3)

pobocza utwardzone mieszanką sortową po obu stronach jezdni o szerokości 0,3 [m].

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego w trybie art. 67 ust 1 pkt 6 Ustawy

prawo, Zamówień Publicznych w wysokości nie większej 50% wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 42.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 21.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie precyzuje wymagań w tym zakresie. ocena spełniania tego warunku zostanie

dokonana na podstawie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ
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WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1.Wypełniony formularz oferty- sporządzony wg formularza stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Kosztorys

ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. brak kosztorysu

ofertowego spowoduje odrzucenie oferty.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
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1 - Cena - 95

2 - gwarancja - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiaj ą cy przewiduje mo ż liwo ść istotnych zmian postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ś ci

oferty w przypadku (art. 144 ust. 1 uPzp): a) zmian nazwy, s iedziby lub innych danych Wykonawcy lub Z

amawiaj ą cego, b) udziału lub zmiany podwykonawców, c) zmia ny kierown ika budowy, w przypadkach

uzasadnionych przez Wykonawc ę (np. choroba, ś mier ć , utrata uprawnie ń , braku przynale ż no ś ci do

stosownej Izby), d) zmian ę terminu wykonywania umowy wynikaj ą c ą z niekorzystnych warunków

atmosferycznych e) zmian ę terminu wykonywania umowy wynikaj ą c ą z przedłu ż aj ą cych si ę procedur

administracyjnych (np. zwi ą zanych z zamówieniami publicznymi, pozyskiwaniem do datkowych uzgodnie ń lub

decyzji), f) zmniejszenie ilo ś ci zamówienia wynikaj ą ce z faktu, i ż realizacja tej cz ęś ci stała si ę dla zamawiaj

ą cego nieuzasadniona społecznie lub ekonomicznie. W przypadku rozliczeni a w formie kosztorysowej mo ż e

ulec zmianie kwota umowy zgodnie z kosztorysem powykonawczym, g) zmian y technologii lub zastosowan ia

materiałów dokonanych przez Zamawiaj ą cego, h) wszelkich zmian wynikaj ą cych z konieczno ś ci

dostosowania warunków ju ż zawartej umowy do nowych uregulowa ń prawnych

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.ozarow.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Ożarowie ul.

Stodolna 1,27-530 Ożarów pokój nr 31..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  03.06.2016

godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ożarowie ul. Stodolna 1,27-530 Ożarów pokój nr 11- sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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