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

www.lask.pl/archiwum/przetargi

Łask: Wykonanie konserwacji rowów przydro żnych wraz z napraw ą

przepustów drogowych na terenie Gminy Łask w 2013 r oku

Numer ogłoszenia: 312902 - 2013; data zamieszczenia : 05.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.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:  Wykonanie konserwacji rowów przydrożnych wraz z

naprawą przepustów drogowych na terenie Gminy Łask w 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem niniejszego

zamówienia jest wykonanie konserwacji rowów przydrożnych wraz z naprawą przepustów drogowych na terenie

gminy Łask w podziale na części I i II. 2. Zakres robót obejmuje: Część I. Konserwacja rowów przydrożnych wraz

z naprawą przepustów drogowych - drogi stanowiące własność gminy Łask położone na terenach wiejskich

gminy Łask: 2.1. Oczyszczenie rowów z namułu (głębokość namułu do 40 cm) wraz z wywozem i

zagospodarowaniem urobku. Zagospodarowanie urobku leży po stronie Wykonawcy - 1100 mb. 2.2.

Oczyszczenie rowów z namułu na odkład (głębokość namułu do 50 cm) wraz z rozplantowaniem powstałego

urobku - 2200 mb. 2.3. Remont przepustów (wymiana uszkodzonych rur betonowych na polipropylenowe Ø 400

wraz z wykonaniem utwardzenia jezdni nad przepustem tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm o grubości

warstwy min. 10 cm na całej powierzchni wykopu) - 18 mb. 2.4. Remont przepustów (wymiana uszkodzonych rur

betonowych na polipropylenowe Ø 300 wraz z wykonaniem utwardzenia jezdni nad przepustem tłuczniem

kamiennym frakcji 0-31,5 mm o grubości warstwy min 10 cm na całej powierzchni wykopu) - 12 mb. 2.5.

Ścinanie poboczy (o wysokości do 20 cm) wraz z wywozem urobku na odległość do 3 km - 50 m3. Część II.

Konserwacja rowów przydrożnych wraz z naprawą przepustów drogowych - drogi stanowiące własność gminy

Łask położone na terenie miasta Łask: 2.6. Oczyszczenie rowów z namułu (grubość do 20 cm) wraz z wywozem
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i zagospodarowaniem urobku. Zagospodarowanie urobku leży po stronie Wykonawcy - obmiar mb rowu,

przewidywana ilość 400 mb. 2.7. Wykoszenie skarp rowu wraz z wywozem urobku - obmiar mb rowu,

przewidywana ilość 400 mb. 2.8. Plantowanie poboczy - obmiar m2 poboczy, przewidywana ilość 100 m2: -

wycięcie samosiejek drzew i krzewów,- ścięcie miejsc zawyżonych i zasypanie zagłębień z wyrównaniem do

wymaganego spadku poprzecznego, - wywiezienie urobku (zagospodarowanie ścinki należy do Wykonawcy).

2.9. Brukowanie skarp rowów o wysokości do 1,5 m bez podsypki - obmiar m2 skarpy, przewidywana ilość 20

m2: - wyrównanie skarpy, - zabrukowanie skarpy kamieniem polnym lub łamanym gr. 16 - 20 cm z

zaklinowaniem i ubiciem. 2.10. Czyszczenie wpustów kanalizacji deszczowej - 2 szt. 2.11. Remont cząstkowy

nawierzchni drogi tłuczniem - obmiar: t dowiezionego tłucznia, przewidywana ilość 20 t: - dowiezienie tłucznia,

rozłożenie, wyrównanie nawierzchni. 2.12. Remont przepustu (wymiana uszkodzonych rur betonowych na

polipropylenowe Ø 500 wraz z wykonaniem utwardzenia jezdni nad przepustem tłuczniem kamiennym frakcji

0-31,5 mm o grub. warstwy min. 10 cm na całej powierzchni wykopu) - 6 mb. 3. Zamawiający zastrzega sobie

możliwość zgłaszania robót w całym okresie obowiązywania umowy. 4. Rowy podlegające konserwacji zostaną

określone w protokole przekazania placu budowy/frontu robót..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%

wartości zamówienia podstawowego oraz polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.41-9, 45.11.21.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 2.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.

III.2) ZALICZKI

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

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

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
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działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 roboty budowlane polegające na konserwacji

rowów.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 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:

wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę  w wykazie i

złożenia poświadczeń: co najmniej 3 roboty budowlane polegające na konserwacji rowów.;

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;

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=3...

3 z 4 2013-08-05 08:38



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;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

http://www.lask.pl/archiwum/przetargi

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

Warszawska 14, 98-100 Łask.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.08.2013

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi

Interesanta.

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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