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___________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr ____/09
Burmistrza Korfantowa
z dnia 29 lipca 2009 roku

Nr OR.II.341-7/09

O G Ł O S Z E N I E  O  Z A M Ó W I E N I U  P U B L I C Z N Y M

I. Przedmiot zamówienia
Przebudowa nawierzchni drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice na odcinku ok. 580 mb.

II. Zamawiający
Gmina Korfantów, ul. Rynek 4, Godziny urzędowania:
48 – 317 Korfantów poniedziałek                wtorek-piątek
tel. (077) 43 43 820     800-1600                         730-1530

fax: (077) 43 43 817
Strona internetowa, na której dostępna będzie SIWZ: www.bip.korfantow.pl
e –mail: przetargi@korfantow.pl

III. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

IV. Opis przedmiotu zamówienia
Zamówienie obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni odcinka drogi wiejskiej w miejscowości Rynarcice, 
gm. Korfantów na odcinku ok. 580 mb, polegającej między innymi na:

− wyrównaniu istniejącej  podbudowy tłuczniem kamiennym, sortowanym, zagęszczanym mechanicznie 
grubości 15 cm na powierzchni 2900 m2;

− wykonaniu  nawierzchni  z  mieszanek  mineralno-bitumicznych  grysowych  –  beton  asfaltowy  na 
powierzchni ok. 2774,650 m²,

− przebudowa chodnika z płyt betonowych na kostkę betonową gr. 6 cm na powierzchni ok. 300 m²,
− studzienki ściekowe uliczne betonowe Ø 500 mm, 6 szt.
− odwodnienie jezdni  realizowane poprzez spływ powierzchniowy wód opadowych do projektowanych 

studzienek  ściekowych  z  przykanalikami  włączonych  do  istniejącej  kanalizacji  burzowej oraz 
bezpośrednio do rowów otwartych. 

Roboty będą realizowane na czynnym obiekcie, w związku z tym w czasie realizacji robót, Wykonawca będzie 
utrzymywał  teren budowy w stanie  wolnym od  przeszkód,  będzie  usuwał  i  składował  wszelkie  urządzenia 
pomocnicze  i  zbędne  materiały,  odpady  i  śmieci  oraz  niepotrzebne  urządzenia  prowizoryczne.  Materiały  i 
urządzenia powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji technicznej. Zakres 
prac ujęto w załączonym przedmiarze robót.

Powyższe roboty budowlane należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, 
specyfikacją  techniczną,  sztuką  budowlaną,  wszelkimi  niezbędnymi  przepisami,  obowiązującymi  Polskimi 
Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej, zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
stosując wyroby budowlane, posiadające stosowne aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty itp. dopuszczające 
do stosowania w budownictwie. Zakres prac ujęto w załączonej dokumentacji projektowej.

Główny Przedmiot zamówienia:
Kod CPV – 45233222-1

V. Informacja o możliwości składania ofert częściowych i wariantowych
Zamawiający nie przewiduje składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

VI. Termin wykonania zamówienia
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Planowany termin rozpoczęcia wykonania zamówienia 27.08.2009r.
Wymagany termin zakończenia wykonania zamówienia 31.10.2009r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień;

2) 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;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5) spełniają warunki określone w SIWZ;

VIII.  Informacje  o  dokumentach,  jakie  mają  dostarczyć  Wykonawcy  w  celu  potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1.  W  celu  potwierdzenia,  że  Wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej 
działalności  lub  czynności  oraz  nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą”:

Aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności 
gospodarczej,  jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji  działalności 
gospodarczej,  z  uwzględnieniem  rodzaju  działalności  odpowiadającego  zamówieniu,  wystawionego  nie 
wcześniej niż 6 m – cy przed upływem terminu do składania ofert;

2. W celu potwierdzenia, opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę 
niezbędnej  wiedzy  i  doświadczenia  oraz  dysponowania  potencjałem  technicznym  i  osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia:

Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch 
robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia o wartości powyżej 100.000,00 zł netto, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
oraz  załączeniem  dokumentów  potwierdzających,  że  roboty  te  zostały  wykonane  należycie  (referencje, 
protokoły odbioru) z zastosowaniem wzoru- załącznik nr 5 do SIWZ;

IX. Termin związania ofertą
Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

X. Informacje nt. wadium
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

XI. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej oraz zamiarze ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów
Zamawiający  w  prowadzonym  postepowaniu  nie  zamierza  zawierać  umowy  ramowej  oraz  stosować 
dynamicznego systemu zakupów.

XII.  Informacja  o  przewidywanym  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej
Zamawiający  nie  przewiduje  zastosowania  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  z  zastosowaniem  aukcji 
elektronicznej.

XIII. Kryteria oceny oferty
Wybór  oferty  dokonany  zostanie  na  podstawie  niżej  przedstawionych  kryteriów  (nazwa,  kryterium,  waga, 
sposób punktowania):
--------------------------------------------------------------------------
|Nazwa kryterium |Waga|
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--------------------------------------------------------------------------
|Cena |100%|
--------------------------------------------------------------------------
Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie 
odpowiednio  mniejsza  (proporcjonalnie  mniejsza)  liczba  punktów.  Wynik  będzie  traktowany  jako  wartość 
punktowa oferty.

Najniższa wartość kosztorysowa brutto w badanych ofertach x100 pkt
C (wartość punktowa badanej oferty) =    ____________________________________________________________________________________

Wartość kosztorysowa brutto w ofercie badanej

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:
Urząd Miejski w Korfantowie, ul. Rynek 4, 48 – 317 Korfantów, pokój nr 8 – sekretariat Urzędu 
Miejskiego, do dnia 19.08.2009 r. do godz. 900.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania, po upływie terminu do wniesienia 
protestu. Za złożone w terminie będą uważane te oferty, które dnia 19.08.2009r. o godzinie 9.00 będą się 
znajdowały w sekretariacie Urzędu.

2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
Urząd  Miejski  w  Korfantowie,  ul.  Rynek  4,  48  –  317  Korfantów,  I  pietro,  pokój  nr  6,  
dnia 19.08.2009 r. o godz. 930.

BURMISTRZ KORFANTOWA

Zdzisław Martyna
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