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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.pilchowice.pl

Pilchowice: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych -na gorąco
Numer ogłoszenia: 278180 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pilchowice , ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, tel. 32 235 65 21, faks
32 235 69 38.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilchowice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych -na
gorąco.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3Przedmiot zamówienia dotyczy
remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych - na gorąco Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg
gminnych asfaltem na gorąco poprzez: a) naprawę powierzchniowych porowatości, rakowin i drobnych złuszczeń
pokrowca bitumicznego bez głębszych ubytków, b) naprawę uszkodzeń pokrowca bitumicznego: - płytkich do 2 cm
- średnich powyżej 2 cm, do 10cm o nienaruszonej podbudowie - głębokich powyżej 10 cm o naruszonej warstwie
podbudowy. W przypadku występowania siatki ubytków bądź wybojów na odcinku kilkudziesięciu m, na określonej
bądź całej szerokości drogi - po zakwalifikowaniu odcinka do bieżącego remontu utrzymaniowego przez
inspektora nadzoru - należy obciąć początek i koniec krawędzi danego odcinka (krawędzie boków gdy siatka
ubytków nie występuje na całej szerokości) a następnie po oczyszczeniu i osuszeniu odcinka wbudować beton
asfaltowy zakwalifikowaną szerokością i długością, zgodnie z zasadami podanymi w przypadku łat do 5 m2
powierzchni. Do oczyszczenia dużych ubytków, wybojów zaleca się frezowanie. Przewiduje się zabudowanie 60
ton mieszanki bitumicznej. Szczegółowy zakres prac został opisany w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych, będącej załącznikiem nr 6 do niniejszej specyfikacji Na roboty związane z naprawą
nawierzchni ustala się okres rękojmi za wady fizyczne i gwarancji, który wynosi 12 miesięcy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.41-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe
wykonanie zamówienia, tj. do wykonania zamówienia, będą dysponowali co najmniej: 1 przecinarka z
diamentową tarczą, 1 łopata, 1 listwa profilowa, 1 zagęszczarka płytowa
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
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.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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
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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 dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.pilchowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Pilchowicach
ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 11.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.07.2013
godzina 09:00, miejsce: rząd Gminy w Pilchowicach ul. Damrota 6 44-145 Pilchowice pok. nr 4 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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