
WÓJT GMINY
ROKIETNICA

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa dróg w miejscowości Rokietnica:

1. "koło Jaśminowego Dworu" dz. nr 1014/79 w km 0+000 - 0+122,

2. "do dworu" dz. nr 3049/2 w km 0+000 - 0+256
Numer ogłoszenia: 66651 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rokietnica , Rokietnica 682,37-562 Rokietnica, woj.
podkarpackie, tel. 166221391, faks 166221391.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rokietnica.itl.pl/bip/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg w
miejscowości Rokietnica:

1. "koło Jaśminowego Dworu" dz. nr 1014/79 w km 0+000 - 0+ 122,
2. "do dworu" dz. nr 3049/2 w km 0+000 - 0+256.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres prac
obejmuje:

1. Przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica /koło Jaśminowego Dworu/ dz. nr 1014/79
w km 0+000 - 0+ 153
1) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane

mechanicznie w km 0+000 - 0+095 szef. 4,10 m i w km 0+095 - 0+ 122 szef. 3,60 m w
ilości 486,70 m2.

2) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa górna, grubość po zagęszczeniu
10 cm w km 0+095 - 0+ 122 szef. 3,60 m w ilości 97,20 m2.

3) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego w-wa górna,
grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 - 0+095 szef. 4,10 m i w km 0+095 -
0+ 122 szef. 3,60 m w ilości 502,30 m2.
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111.2)ZALICZKI

111.3)WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• 111.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• 111.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• 111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Należy przedstawić wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia (osoby
odpowiedzialne za kierowanie robotami).

• 111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

111.4)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
wart. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamowierua, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

• 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;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

lIl.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

lIl.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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;

• 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
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
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• 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 o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;

111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt lIl.4) albo w pkt III.5)

Nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.I) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.I) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.rokietnica.itl.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica 682.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 17.04.2014 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Rokietnicy, 37-562 Rokietnica
682, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie.
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4) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca,
grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 - 0+095 szer. 4,05 m i w km 0+095
- 0+ 122 szer. 3,55 m w ilości 496,40 m2.

5) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość
w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 0+095 szer. 4,00 m i w km 0+095 - 0+ 122
szer. 3,50 m w ilości 490,50 m2.

6) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 -
0+ 122, szer. 0,50 m, gr. 20 cm w ilości 24,40 m3.

2. Przebudowa drogi w miejscowości Rokietnica Ido dworu! dz. nr 3049/2 w km 0+000 -
0+256
1) Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych

jednootworowych, który składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur 0 60 cm (lub
rury HDPE) w km 0+097, dł. 9,00 m.

2) Wykonanie ścianek czołowych przepustów o 0 60 cm wraz z wykonaniem
deskowania, fundamentu, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem szt. 2 w ilości 1,92 m3.

3) Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod w-wy konstrukcyjne nawierzchni wykonane
mechanicznie w km 0+000 - 0+256 szer. 3,20 m w ilości 819,20 m2.

4) Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego w-wa dolna, grubość po zagęszczeniu
10 cm w km 0+000 - 0+ 185, szer. 3,20 m w ilości 592,00 m2.

5) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - tłucznia kamiennego w-wa górna,
grubość po zagęszczeniu 15 cm w km 0+000 - 0+ 185 szer. 3,10 m w ilości 573,50 m2.

6) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W KR 1-2 warstwa wiążąca,
grubość w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+ 185 - 0+256, szer. 3,05 m w ilości
216,55 m2.

7) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość
w-wy po zagęszczeniu 3 cm, szer. 3,00 m w ilości 213,00 m2.

8) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W KR 1-2 warstwa wiążąca,
grubość w-wy po zagęszczeniu 6 cm w km 0+000 - 0+ 185 szer. 3,05 m w ilości
564,25 m2.

9) Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S KR 1-2 w-wa ścieralna, grubość
w-wy po zagęszczeniu 4 cm w km 0+000 - 0+ 185 szer. 3,00 m w ilości 555,00 m2.

10) Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5 mm obustronnie w km 0+000 -
0+185 gr. 25 cm i w km 0+185 - 0+256 gr. 5 cm, szer. 0,25 m w ilości 24,90 m3.

11.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
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