
FORMULARZ ZP-400

                       
 

                                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

x Zamieszczenie obowiązkowe

   Zamieszczenie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE  DOTYCZY:

x Zamówienia publicznego

Zawarcia umowy ramowej

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA i ADRES

Nazwa:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne

Adres pocztowy:

ul. Polna 6

Miejscowość:                                                Kod pocztowy:                    Województwo:

Czerwionka-Leszczyny                                    44-238                                 śląskie

Telefon:                                                           Fax:

032 4277543                                                  0 32 4277543 wew70

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów

www.czerwionka-leszcz  yny.com.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa 

http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Wykonanie robót przygotowawczych i nakładek asfaltowych
 na drogach gminnych”.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia:

      Roboty budowlane

II.1.3)  Określenie  przedmiotu  oraz  wielkości  lub  zakresu  zamówienia:

3.1  Przedmiotem  zamówienia  jest  wykonanie  robót  przygotowawczych  niezbędnych  dla 
zrealizowania  nakładek  asfaltowych  z  mieszanki  mineralno  asfaltowej   w  tym:  elementów 
odwodnienia,  krawężników,  robót  rozbiórkowych,  elementów  oznakowania  pionowego  oraz 
samej nakładki asfaltowej:

WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZAKRESEM REMONTOWYM Z PODANIEM ZAKRESU 
REMONTU

_______________________________________________________________________________
ul. Szeroka w Sołectwie Palowice

- wykonanie elementów odwodnienia: 2 wpustów ulicznych z przykanalikami
- wykonanie rowków pod krawężniki
- zabudowa obustronnych, wtopionych krawężników
- skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem
- wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową
- wykonanie nowej nakładki asfaltowej o gr. 6 cm – warstwa ścieralna
- utwardzenie pobocza
ZAKRES REALIZACJI – 2937 m2

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ul. Wolności w Dzielnicy Czerwionka
- roboty przygotowawcze (rozebranie istniejącego krawężnika, wywóz gruzu, frezowanie 

nawierzchni, cięcie nawierzchni piłą)
- zabudowa nowych krawężników na ławie betonowej z oporem
- skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem
- wyrównanie istniejącej nawierzchni
- wykonanie nowej nakładki asfaltowej o gr. 6 cm – warstwa ścieralna
- regulacja nawierzchni przyległego parkingu
- remont chodnika – wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej-betonowej typu 

STAROBRUK
- przebudowa wpustów drogowych z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji
ZAKRES REALIZACJI – 1440 m2 (nawierzchnia jedni); 337,6 m2 – nawierzchnia chodnika

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________



ul. Cmentarna w Dzielnicy Czuchów
- roboty  przygotowawcze  (rozebranie  istniejącego  krawężnika,  istniejącej  nawierzchni 

bitumicznej i z trylinki, wywóz gruzu)
- zabudowa nowych krawężników na ławie betonowej z oporem
- skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem
- wyrównanie istniejącej nawierzchni
- wykonanie nowej nakładki asfaltowej o gr. 8 cm – w układzie 4 cm + 4 cm
- regulacja krat ściekowych
- przebudowa wpustów drogowych z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji
- remont nawierzchni chodnika
ZAKRES REALIZACJI – 609,5 m2 (nawierzchnia jezdni); 168 m2  (nawierzchnia chodnika)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ul. Szkolna w Sołectwie Palowice
- roboty przygotowawcze
- zabudowa nowych krawężników na ławie betonowej z oporem
- skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem
- wyrównanie istniejącej nawierzchni
- wykonanie nowej nakładki asfaltowej o gr. 6 cm

ZAKRES REALIZACJI – 630,45 m2 (nawierzchnia)

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ul. Piaskowa w Sołectwie Szczejkowice
- roboty przygotowawcze i remontowe
- skropienie istniejącej nawierzchni asfaltem
- wyrównanie istniejącej nawierzchni
- wykonanie nowej nakładki asfaltowej o gr. 6 cm
- utwardzenie pobocza

ZAKRES REALIZACJI – 638,4 m2 (nawierzchnia)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

ul. Polna w Dzielnicy Leszczyny
- roboty przygotowawcze – profilowanie nawierzchni drogi
- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi tłuczniem
- wykonanie nakładki asfaltowej o gr. 8 cm

ZAKRES REALIZACJI – 782,5 m2 (nawierzchnia)

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w przedmiarach robót 

II.1.4)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

  Słownik główny

CV 45.23.24.51 – 8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe



II.1.5)  Czy  dopuszcza  się  złożenie  oferty  częściowej

 Nie  

II.1.6)  Czy  dopuszcza  się  złożenie  oferty  wariantowej

 Nie  

II.3)  CZAS  TRWANIA  ZAMÓWIENIA  LUB  TERMIN  WYKONANIA

Data zakończenia:

17/10/2008

SEKCJA  III:  INFORMACJE  O  CHARAKTERZE  PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM,  FINANSOWYM  I  TECHNICZNYM

III.1)  WARUNKI  DOTYCZĄCE  ZAMÓWIENIA

Informacja  na  temat  wadium

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 10 000,00zł w terminie do dnia 
08.07.2008  r.  Godz.  09:30.

III.2)  WARUNKI  UDZIAŁU

Opis  warunków  udziału  w  postępowaniu  (z  uwzględnieniem  ich  znaczenia,  jeżeli  dotyczy)  oraz  opis 
sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  tych  warunków:
Do formularza  oferty - zał. Nr 1 - jako dokumenty uzupełniające należy dołączyć  poniższe 
oświadczenia lub dokumenty:

1) 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 -  wystawione nie wcześniej   niż  6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert,

2) oświadczenie wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2  i 
spełnianiu  warunków  wynikających z  art. 22 ust. 1 ustawy  z  dnia 29 stycznia 2004 r – 
Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami  (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 
164 poz.1163 z. późn. zm) –  wg wzoru zał. Nr 3,

3)  aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  oraz  właściwego 
oddziału  ZUS  lub  KRUS  potwierdzające  odpowiednio,  że  Wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem  podatków,  opłat  oraz  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne  lub 
zaświadczenie,  że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie  na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania  decyzji właściwego organu  - 
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

4)  wykaz wykonanych ważniejszych robót drogowo-asfaltowych w okresie ostatnich trzech lat 
przed  dniem wszczęcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem  i 
wartością  dostawom  stanowiących  przedmiot  zamówienia  ,z  podaniem  ich  wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, 
że te dostawy zostały wykonane należycie – wg wzoru zał. Nr 4,
Zamawiający zastrzega sobie, że należy wykazać się wykonaniem w okresie jak wyżej 
minimum trzema zadaniami drogowymi o charakterze porównywalnym z przedmiotem 
zamówienia, każde o wartości nie mniejszej niż  50 % łącznej ceny ofertowej brutto.  Za 
zadanie  porównywalne  z  przedmiotem  zamówienia  rozumie  się  wykonanie  robót 



drogowych z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na powierzchni nie mniejszej niż 3.000 
m2 (dotyczy każdego z zadań)

5) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na 
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do 
wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności – wraz z kopiami/kopią 
uprawnień i zaświadczeń osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

x Przetarg nieograniczony
 Przetarg ograniczony

 Negocjacje z ogłoszeniem

 Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cena 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona: 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
:

www.czerwionka-leszczyny.com.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach przy
 ul. Polnej 6

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody:

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:



Data: 08/07/2008 Godzina: 09:30
Miejsce:

Zarząd Dróg i Służby Komunalne 44-238 Czerwionka-Leszczyny
ul. Polna 6 

IV.3.5) Termin związania ofertą:

okres w dniach: 30 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej:

Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12.06.2008 r.
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