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Szczuczyn, 2009-07-08  

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym  

ogłoszenie o wszczęciu postępowania  

I. Zamawiający: Urząd Miejski w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, pow. grajewski, 
woj. podlaskie  

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony - art. 39, rozdział 3, oddział 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.um.szczuczyn.pl  

IV. Opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest:  
„PRZEBUDOWA DWÓCH DRÓG GMINNYCH” 
- droga gminna Dołęgi – Dołęgi Dwór w km 0+000÷0+520 
- droga gminna w miejscowości Lipnik w km 0+000÷0+340 

Słownik CPV: główny przedmiot: 45233140-2 

Zakres robót:  

A) droga gminna Dołęgi – Dołęgi Dwór w km 0+000÷0+520 
I Roboty przygotowawcze 

Roboty pomiarowe wykonane w terenie równinnym – 0,52 km.  

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej  - 390 m2 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy Ø 26÷35cm – 11 szt.                                                  

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy Ø 56÷65cm  - 3 szt.  

II Odwodnienie korpusu drogowego 

Oczyszczenie przepustu rurowego Ø 60  z namułu – 6,5 mb.                                                                                                                     

Oczyszczenie rowu z namułu – 20 mb.                                                    

Regulacja zaworów wodociągowych – 6 szt.                                                                           

III Podbudowa 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 25 cm – 563 m2 

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm  - 3265,4 m2 

IV Nawierzchnia 

Wykonanie  warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego gr. 3 cm – 3122,8 m2 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 3 cm – 2063,8 m2                            

V Roboty wykończeniowe 

Uzupełnienie poboczy pospółką – 59,8 m3 

Profilowanie poboczy Ŝwirowych – 996 m2 

B) droga gminna w miejscowości Lipnik w km 0+000÷0+340 
I Roboty przygotowawcze 

Roboty pomiarowe wykonane w terenie równinnym – 0,34 km.  
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Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – 490 m2 

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy  powyŜej Ø 65cm – 1 szt.                                                 

Regulacja zaworów wodociągowych  - 6 szt.                                                                           

II Podbudowa 

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm – 595 m2 

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 12 cm  - 978,1 m2 

Wyrównanie  podbudowy kruszywem naturalnym – 50,7 m3 

III Nawierzchnia 

Wykonanie  warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z betonu asfaltowego gr. 3 cm – 1462,4 m2 

Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. warstwy 3 cm – 1432,5 m2                    

IV Roboty wykończeniowe 

Uzupełnienie poboczy pospółką – 29,9 m3 

Profilowanie poboczy Ŝwirowych – 498 m2 

V Elementy ulic 

Ustawienie krawęŜnika betonowego na ławie betonowej – 157 mb. 

Wykonanie nawierzchni wjazdów bramowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm – 33,6                      

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6cm – 154,8 m2 

Ustawienie obrzeŜy betonowych – 157 mb. 

V. Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych.  

VI. Termin wykonania zamówienia: do 14.09.2009r.  

VII. Warunki udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu oceny spełniania tych warunków:  

1.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
2.  Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 
3. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych  podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia  tj.: 
a) wykaŜą, iŜ w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,  a jeśli okres 
prowadzenia działalność jest krótszy- za ten okres, z naleŜytą starannością wykonali /siłami własnymi/ min. 3 
/trzy/ zadania których zakres rzeczowy obejmował wykonanie drogi nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. min 
3 cm na odcinku 0,5 km  kaŜde (poparte dokumentami potwierdzającymi, Ŝe roboty zostały wykonane 
naleŜycie). 
b) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia z branŜy budowlanej 
oraz są członkami właściwej Regionalnej Izby Samorządu Zawodowego /pełniącą funkcję Kierownika budowy/. 
4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. wykaŜą, Ŝe 
posiadają środki finansowe na podstawowym rachunku bankowym lub zdolność kredytową w wysokości co 
najmniej 300 tys. zł.  
5. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 
6. Udzielą na wykonane roboty i wbudowane materiały  min. 36 miesięcznej gwarancji. 

VIII. Wadium  

1.Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) 
przed upływem terminu składania ofert. Wadium moŜe być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 
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ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek 
bankowy zamawiającego BS Szczuczyn  Nr 64 8768 0003 0000 0202 2000 0010 przed upływem terminu 
składania ofert. Potwierdzeniem wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do oferty.  

IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: kryterium wyboru oferty jest: najniŜsza cena -100%  

X. Miejsce i termin składania ofert:  

Oferty naleŜy składać w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie, ul. Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn, 
Sekretariat  /parter budynku/ w terminie do dnia 30.07.2009 r. do godz. 900  

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 910 (pokój nr 11 – piętro budynku) 

XI. Termin zwi ązania ofertą: 30 dni.  

XII. Informacj ę o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.  

XIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający przewiduje udzielenie 
zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 


