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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
lask.pl/archiwum/przetargi

Łask: Budowa ulic na osiedlu Przylesie (ul. Borowikowa II etap i ul.
Szkolna)
Numer ogłoszenia: 284980 - 2012; data zamieszczenia: 03.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043
6768388.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic na osiedlu Przylesie (ul. Borowikowa II
etap i ul. Szkolna).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia dotyczący
zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulic na osiedlu Przylesie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni dróg
gminnych o łącznej długości ok. 162 mb - ulicy Borowikowej (II etap) na odcinku od km +186,50 (oznaczonego
jako przekrój poprzeczny 17) do ulicy Szkolnej oraz odcinek ulicy Szkolnej przedłużający ciąg komunikacyjny do
ulicy Bohaterów Września. Inwestycja jest kontynuacją zadania na podstawie pozwolenia na budowę kanalizacji
sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej z przyłączami, linii kablowej oświetlenia ulicznego oraz drogi wraz z
wjazdami i chodnikami z dnia 20 czerwca 2003 r. - Decyzja nr 214/2003. W latach ubiegłych zrealizowano
kanalizację sanitarną, deszczową i sieć wodociągową w ulicach: Borowikowej, Szkolnej i Bohaterów Września
oraz nawierzchnię w ulicy Bohaterów Września. Obecnie na odcinku ulicy Borowikowej od ul. Bohaterów
Września do km +186,50 wykonywany jest analogiczny zakres robót (I etap) do przedmiotu niniejszego
zamówienia. Trwające prace powinny być zakończone do 20 sierpnia br. 2. Zakres niniejszego etapu
zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 2.1. roboty ziemne, 2.2. ustawienie krawężnika ulicznego
na ławie betonowej, 2.3. wykonanie warstwy odcinającej gr. 15 cm z piasku stabilizowanego cementem o
Rm=2,5 MPa, 2.4. podbudowa z mieszanki tłucznia kamiennego o granulacji 0-63 mm stabilizowanego
mechanicznie gr. 23 cm, 2.5. wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0-12,8 mm KR-2
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wg PN-EN 13108-1 przy zawartości kruszywa łamanego większej-równej 75% z masy bitumicznej przekazanej
nieodpłatnie przez Zamawiającego, 2.6. wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego
0-12,8 mm KR-2 wg PN-EN 13108-1 przy zawartości kruszywa łamanego większej-równej 75% z masy
bitumicznej przekazanej nieodpłatnie przez Zamawiającego, 2.7. regulację studni rewizyjnych, zaworów
wodociągowych i wpustów ulicznych istniejącej infrastruktury podziemnej drogi, 2.8. wykonanie oznakowania
poziomego i pionowego na przedmiotowym odcinku drogi. 3. UWAGA: W ulicy Borowikowej należy wbudować
przepust kablowy o średnicy 160 mm dł. 12 mb dla zaprojektowanego przejścia kabla oświetlenia ulicznego. 4.
UWAGA: Z uwagi na fakt, iż istniejąca kanalizacja deszczowa wraz z wpustami deszczowymi została wykonana
kilka lat wcześniej, a wpusty deszczowe zaślepione z uwagi na lokalizację w jezdni nieutwardzonej, należy
dokonać sprawdzenia drożności i odmulenia kanalizacji. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik nr 8 i 9 do SIWZ, tj. wyciąg z projektu budowlanego, do którego pierwotnej wersji należy uwzględnić
zmianę rodzaju nawierzchni jezdni z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm na nawierzchnię bitumiczną,
składającą się z warstw wyżej opisanych, zgodnie z zapisem o zamianie z dnia 22 czerwca 2008 r., oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0, 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 40.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zasady wnoszenia wadium 1.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest
obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 5 000,00 PLN. 1.2. Wadium
może być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 1.3. Wadium wnoszone
w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807
7394. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania
ofert znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. 1.4. Wadium wnoszone w innej formie niż
pieniądz, należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym
opakowaniu (oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). 1.5. Zamawiający zwraca,
zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.
III.2) ZALICZKI
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Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące
posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na
budowie lub przebudowie drogi o wartości minimum 200.000,00 zł brutto każda. Ponadto, jeżeli
załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w walucie
innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w
którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych. W
przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie
innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym
ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące
dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub
będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w
odpowiednim zakresie.
III.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
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz
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odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
III.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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.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
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy,
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
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IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wzór umowy stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie podlega
negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne
zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą wprowadzenie do treści
umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych zmian przedstawionych
warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://lask.pl/archiwum/przetargi
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Łasku, ul.
Warszawska 14, 98-100 Łask.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2012
godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi
Interesanta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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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