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Międzyrzecz: Przebudowa drogi powiatowej w zakresie budowy wyspy
spowalniającej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1332F w msc.
Policko
Numer ogłoszenia: 162861 - 2007; data zamieszczenia: 10.09.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Słoneczna 24, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel.
095 7421988, 7422494, fax 095 7421988, 7422494.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej w zakresie
budowy wyspy spowalniającej i chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1332F w msc. Policko.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie robót polegających na przebudowie drogi powiatowej w zakresie budowy wyspy spowalniającej i
chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1332F w msc. Policko w od km 3+588 do km 3+ 900. Roboty będą
prowadzone w granicach pasa drogowego drogi powiatowej nr 1332F i będą obejmowały : - wycinkę 20 szt.
drzew i karczowanie krzaków, - wykonanie poszerzenia jezdni do 9,00 m - podbudowa z kruszywa łamanego
gr. 20cm i warstwy betonu asfaltowego gr. 13 cm, - budowa chodnika oddalonego od krawędzi jezdni o
szerokości 1,50 m z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm z obramowaniem dwustronnym obrzeżami na
długości 310 mb o powierzchni 463 m2, - budowa zjazdów na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 15 cm i
nawierzchni z kostki betonowej brukowej o gr. 8cm w ilości 47,00 m2, - umocnienie skarp płytami ażurowymi i
brukowcem w ilości 290 m2, - montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - wyspy z gotowych
elementów wraz z urządzeniem do regulacji ruchu - słupkiem przeszkodowym U-5 oraz oznakowanie
poziome cienkowarstwowe jezdni. Zakres robót obejmuje: roboty przygotowawcze, usunięcie drzew i
krzewów, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, wykonanie podbudów na poszerzeniu i zjazdach, mechaniczne
oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową, roboty nawierzchniowe ułożenie podbudowy i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z transportem i wałowaniem, budowa
chodników oraz zjazdów, umocnienie skarp oraz montaż wyspy z elementów typowych 500x500x100 wraz z
urządzeniami regulacji ruchu i oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni, oznakowanie prowadzonych
robót. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być wykonane zgodnie z: załączoną specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót, umową oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.31.40-2, 45.23.32.22-1, 45.10.00.00-8.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w miesiącach: 2.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 4
000,00 PLN, (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych). Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego : w GBS
Międzyrzecz nr rachunku: 32 8367 0000 0021 0555 6000 0001 z adnotacją: Wadium - droga nr 1332F
m. POLICKO. Pozostałe formy wadium należy złożyć w siedzibie: Zarząd Dróg Powiatowych ul.
Słoneczna 24 , 66-300 Międzyrzecz - kasa (parter pokój nr 1)..
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie
warunków : 1. posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie robót drogowych; 2.
posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia; 4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena
spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie metodą : spełnia/nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. W celu potwierdzenia, że
wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie
podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych składa następujące dokumenty : A.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. A.2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - według wzoru załącznik nr 2. B. W celu
potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz
dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć
następujące dokumenty : B.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich trzech lat
przed wszczęciem niniejszego 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 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie - według
wzoru załącznik nr 4. B.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi
dysponuje wykonawca - według wzoru załącznik nr 5. B.3) Wykaz osób i podmiotów, 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 - według wzoru załącznik nr 6. C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku
znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego
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dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności. Zakres odpowiedzialności musi obejmować wykonywanie robót
drogowych. D. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: D.1) Zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt. A.1), A.2), A.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) 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. 2) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania
się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A. 4),
składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D.

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: http://www.miedzyrzecz.zdp.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Słoneczna 24 66-300 Międzyrzecz pokój nr 2.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.10.2007
godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Słoneczna 24 66-300 Międzyrzecz pokój nr 5.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Inwestycja realizowana jest w ramach programu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego
GAMBIT - numer zadania USK/23.
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