
Urz ąd Zamówie ń Publicznych 
 
 
 
      Krosno: Remont przepustu wraz z odpływem 
 
      Numer ogłoszenia: 122231 - 2007; data zamiesz czenia: 19.07.2007 
 
      OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
 
 
 
 
 
      Zamieszczanie ogłoszenia: obowi ązkowe. 
 
 
      Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
 
 
 
      SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
 
 
      I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarz ąd Dróg w Kro śnie, ul. Bieszczadzka 1,  
      38-400 Krosno, woj. podkarpackie, tel. 013 43 75796, fax 013 4366037. 
 
 
        Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.republika.pl/pzdhtml 
 
 
      I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorz ądowa. 
 
 
 
      SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 
 
      II.1) OPIS 
 
 
      II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawia j ącego: Remont przepustu wraz  
      z odpływem. 
 
 
      II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 
 
 
      II.1.3) Okre ślenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  
      Przedmiotem zamówienia jest:  
 
      Remont przepustu wraz z odpływem  
      Nomenklatura wg Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV):  
      CPV 45232452-5 Roboty odwadniaj ące  
 
      1. Zamówienie obejmuje remont przepustu pod d rog ą powiatow ą Nr 1975R  
      Miejsce Piastowe - Wrocanka Górna, w m. Wroca nka.  
 
      2. Remont obejmuje m. in.:  



      roboty przygotowawcze, roboty ziemne - poszer zenie korpusu drogowego  
      594,000m3, przebudow ę przepustu 6,500m, roboty rozbiórkowe, roboty  
      monta Ŝowe, odtworzenie korpusu drogi i wykonanie odpływu 150,000m.  
 
      3. Szczegółowy zakres rzeczowy robót okre ślaj ą:  
      a) przedmiar robót  
      b) szczegółowe specyfikacje techniczne wykona nia i odbioru robót.  
 
      4. Przedmiot zamówienia obejmuje równie Ŝ wszystkie prace i obowi ązki  
      wykonawcy wymienione we wzorze umowy.  
 
      5. Roboty b ędą wykonywane zgodnie z projektem budowlanym, szczegó łowymi  
      specyfikacjami technicznymi wykonania i odbio ru robót, przedmiarem robót i  
      zgodnie ze sztuk ą in Ŝyniersk ą. 
 
 
      II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.24.52-5. 
 
 
      II.1.5) Czy dopuszcza si ę zło Ŝenie oferty cz ęściowej: Nie. 
 
 
      II.1.6) Czy dopuszcza si ę zło Ŝenie oferty wariantowej: Nie. 
 
 
 
      II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKO NANIA: data zako ńczenia:  
      30.09.2007. 
 
 
 
      SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,  EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  
      TECHNICZNYM 
 
 
 
      III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA 
 
 
        Informacja na temat wadium: Zamawiaj ący nie Ŝąda od Wykonawców  
        wniesienia wadium.. 
 
 
 
 
      III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
 
 
        Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  
        spełniania tych warunków: O udzielenie zamó wienia publicznego mog ą  
        ubiega ć si ę Wykonawcy, którzy:  
 
        1. posiadaj ą uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub  
        czynno ści, je Ŝeli ustawy nakładaj ą obowi ązek posiadania takich  
        uprawnie ń,  
        2. posiadaj ą niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponuj ą potencjałem  
        technicznym i osobami zdolnymi do wykonania  zamówienia,  
        3. znajduj ą si ę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj ącej  
        wykonanie zamówienia,  
        4. nie podlegaj ą wykluczeniu z post ępowania o udzielenie zamówienia.  
 



        Sposób oceny spełniania warunków:  
 
        Ocena spełniania warunków dokonana zostanie  w oparciu o informacje  
        zawarte w dokumentach i o świadczeniach, o których mowa w SIWZ -  
        doł ączonych do oferty przez Wykonawc ę. Z tre ści zał ączonych dokumentów i  
        o świadcze ń w sposób jednoznaczny musi wynika ć, i Ŝ Wykonawca spełnia  
        wymienione warunki. Uzupełnienie wymaganych  dokumentów b ędzie mo Ŝliwe po  
        upływie terminu składania ofert, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia  
        konieczne byłoby uniewa Ŝnienie post ępowania.  
        W przypadku w ątpliwo ści co do tre ści dokumentów zło Ŝonych przez  
        Wykonawc ę na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w pos t ępowaniu,  
        Zamawiaj ący mo Ŝe wezwa ć Wykonawców w okre ślonym przez siebie terminie do  
        zło Ŝenia wyja śnie ń.  
 
        Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć  
        wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania w arunków udziału w  
        post ępowaniu: Wszystkie dokumenty w ofercie wykonawca mu si przedstawi ć w  
        formie oryginału lub kserokopii po świadczonej za zgodno ść z oryginałem  
        przez wykonawc ę zgodnie z Rozporz ądzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia  
        19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentó w, jakich mo Ŝe Ŝądać  
        zamawiaj ący od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mo gą by ć  
        składane (Dz. U. z 2006r. Nr 164, poz. 1163  z pó źn. zmianami).  
 
        Wymagane dokumenty  
        1. W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania  
        okre ślonej działalno ści lub czynno ści oraz nie podlega wykluczeniu na  
        podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia  2004r.Prawo zamówie ń  
        publicznych, zwanej dalej ustaw ą, zamawiaj ący Ŝąda zło Ŝenia  
        nast ępuj ących dokumentów:  
 
        a)O świadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu  
        zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy Pra wo zamówie ń publicznych,  
        b) O świadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z post ępowania na podstawie  
        zaistnienia przesłanek wykluczenia z post ępowania, okre ślonych w art. 24  
        ustawy Prawo zamówie ń publicznych,  
        c)Aktualny odpis z wła ściwego rejestru albo aktualne za świadczenie o  
        wpisie do ewidencji działalno ści gospodarczej, je Ŝeli odr ębne przepisy  
        wymagaj ą wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji dzia łalno ści  
        gospodarczej-wystawiony nie wcze śniej ni Ŝ 6 miesi ęcy przed upływem  
        terminu składania ofert,  
        d) Aktualne za świadczenia wła ściwego naczelnika Urz ędu Skarbowego oraz  
        wła ściwego oddziału Zakładu Ubezpiecze ń Społecznych lub Kasy Rolniczego  
        Ubezpieczenia Społecznego potwierdzaj ące odpowiednio, Ŝe wykonawca nie  
        zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz sk ładek na ubezpieczenie  
        zdrowotne lub społeczne, lub za świadcze ń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem  
        zwolnienie, odroczenie lub rozło Ŝenie na raty zaległych płatno ści lub  
        wstrzymanie w cało ści wykonania decyzji wła ściwego organu-wystawione nie  
        wcze śniej ni Ŝ 3 miesi ące przed upływem terminu składania ofert,  
 
        2. Wypełniony formularz OFERTY  
        Zamawiaj ący Ŝąda wskazania przez Wykonawc ę w ofercie cz ęści zamówienia,  
        której wykonanie powierzy podwykonawcom.  
 
        3. Parafowany wzór umowy  
 
        Je Ŝeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegaj ących si ę o udzielenie  
        zamówienia została wybrana, zamawiaj ący mo Ŝe Ŝądać przed zawarciem umowy  
        w sprawie zamówienia publicznego, umowy reg uluj ącej współprac ę tych  
        wykonawców.  
 
        Wykonawcy ubiegaj ący si ę wspólnie o udzielenie zamówienia (np.  



        konsorcjum, spółka cywilna)  
 
        W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegaj ą si ę wspólnie o udzielenie zamówienia  
        ich oferta musi spełnia ć nast ępuj ące wymagania:  
        1. Wykonawcy musz ą doł ączy ć do oferty pełnomocnictwo, podpisane przez  
        upowa Ŝnionych przedstawicieli wszystkich pozostałych Wyko nawców,  
        2. wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane b ędą z Wykonawc ą  
        wskazanym i upowa Ŝnionym w pełnomocnictwie przez pozostałych Wykonawc ów,  
 
        3. oferta musi by ć podpisana w taki sposób, aby skutecznie zobowi ązywała  
        wszystkich Wykonawców wyst ępuj ących wspólnie,  
        4. ka Ŝdy z Wykonawców odr ębnie ma obowi ązek o świadczy ć, Ŝe nie podlega  
        wykluczeniu z post ępowania na podstawie zaistnienia przesłanek  
        wykluczenia z post ępowania, okre ślonych w art. 24 ustawy Prawo zamówie ń  
        publicznych,  
        5. wypełniaj ąc formularz ofertowy, jak równie Ŝ inne dokumenty powołuj ące  
        si ę na  
        Wykonawc ę, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy nale Ŝy wpisa ć dane  
        dotycz ące Wykonawców ubiegaj ących si ę wspólnie o udzielenie zamówienia,  
        a nie dane pełnomocnika,  
        6. Wykonawca zobowi ązany jest do zał ączenia do oferty umowy reguluj ącej  
        współprac ę tych podmiotów; natomiast informacje, za świadczenia i  
        o świadczenia winny by ć zło Ŝone przez ka Ŝdy podmiot.  
 
        Je Ŝeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium  
        Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokum entów składa dokument lub  
        dokumenty wystawione w kraju, w którym ma s iedzib ę lub miejsce  
        zamieszkania, potwierdzaj ące odpowiednio, Ŝe:  
        a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłos zono upadło ści;  
        b)nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegani a si ę o zamówienie;  
        c)nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie  
        społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  
        odroczenie lub rozło Ŝenie na raty zaległych płatno ści lub wstrzymanie w  
        cało ści wykonania decyzji wła ściwego organu.  
 
        Je Ŝeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym  wykonawca ma  
        siedzib ę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si ę dokumentów, o których  
        mowa wy Ŝej, zast ępuje si ę je dokumentem zawieraj ącym o świadczenie  
        zło Ŝone przed notariuszem, wła ściwym organem s ądowym, administracyjnym  
        albo organem samorz ądu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju  
        pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykon awca ma siedzib ę lub miejsce  
        zamieszkania. 
 
 
 
      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: najni Ŝsza cena. 
 
 



      IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna: Nie. 
 
 
 
      IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
 
      IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja  
      istotnych warunków zamówienia: www.republika. pl/pzdhtml 
 
 
      Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  
      Powiatowy Zarz ąd Dróg w Kro śnie,  
      38 - 400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1. 
 
 
      IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszcze nie do udziału w post ępowaniu  
      lub ofert: 13.08.2007 godzina 09:00, miejsce:  Powiatowy Zarz ąd Dróg w  
      Kro śnie,  
      38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, pok. 613..  
 
 
      IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego  
      terminu składania ofert). 
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