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Ogłoszenie

o zamówieniu publicznym

1.

Gmina Świlcza
województwo podkarpackie
36-072 Swilcza 168
telefon (17) 8670100,8670135 faks (17) 8670 157

Zamawiający :

2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony
Wartość zamówienia poniżej 30 000,00 euro , do zamówienia nie stosuje się przepisów
usta wy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pra wo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku,
poz. 1579 z późno zm.) - podstawa art. 4 pkt 8.

3. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane
Remonty
Szczegółowy

bieżące

nawierzchni bitumicznych na drogach gm innych w Gmin ie
Świlcza w 2018 r.

zakres przedmiotu zamówienia określa specyfikacj a istotnych warunków zamówienia

4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia udostępniona jest na stronie
internetowej Zamawiającego www.bip.swilcza.com.pl , oraz w Urzędzie Gminy w Swilczy,
36-072 Swilcza 168 , pokój nr 208 (na II pi ętrze ) .
5. Warunki udziału w
tych waru nków .

5.1.

postępowa niu

oraz opis sposobu dokonywania oceny

O udzielenie zamówien ia mogą ubiegać
następ ujące warun ki, dotyczące :

s ię

w ykonawcy, którzy

spełniania

spełn iać będą

).;- dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specja lności drogowej.
W/w osoba fizyczna musi posiadać uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj . Dz. U. z 2010 L , Nr 243 , poz. 1623 z późn o zm.) oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 L W
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578
ze zm.).

5.2.

Opis sposobu dokonywan ia oceny

spełnienia

tych warun ków.

Ocena spełn ian ia przez Wyko nawcę warunków u działu w postę powan i u będzi e
dokonana m eto d ą spełn ia / nie spełn ia na podstawie informacji przedstawionych w
dokumentach i oświadczen iach.

5.3 .

Wykonawca m oże po legać na wiedzy, doświadczen i u i osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zd ol n ości ach finansowych innych podmiotów, n ieza l eżn ie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji
zobowiązany jest udowodn ić, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności p rzedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązan ie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
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okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Pisemne
powinno być złożone w formie oryg inału.

zobowiązanie

6. Informacje o oświadczen iach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu .
Należy złożyć następujące

6.1

dokumenty:

1) wykaz osób, które będą u czestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształce nia
n iezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz i nfo rm ację o podstawie do dysponowania tymi osobami,
po wyższe należy sporządzić wg załącznika nr 3 do niniejszej siwz;
2)

oświadczenie , że

osoby, które będą uczestn iczyć w wykonywaniu zamówienia,
wymagane uprawnienia,
powyższe należy sporzą dzić wg załącznika nr 2 do niniejszej siwz;
posiadają

3) aktualny odpis z wła ś ciweg o rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacj i o działa lności gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześ n iej niż 6 m iesięcy przed
u pływem terminu s kładania ofert,
4)

6.2.

Pełnomocnictwo w przypadku
podpisywania oferty przez osoby, których
uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o
których mowa w pkt 6.1.3).

Uwag i

dotyczące

formy

składanych dokumentów.

w formie oryginału (oświad czen i a , pełnomocn ictwa ) lub kopii
za zgodność z oryginałem przez wy konawcę .
Zamawiający może zażądać przedstawienia oryg inału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu wyłączn ie wtedy, gdy złożona przez wy konawcę kopia dokumentu
jest nieczyteina lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty
sporządzone
w
języku
obcym
są
składane
wraz
z tłumaczen iem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę .
Dokumenty

są składane

poświadczonej

7. Nie dopuszcza
8.

Zamawiający

się składania ofert

nie dopuszcza

wariantowych .

składania

ofert

częściowych.

9. Termi n wykonania zamówienia: do 29 czerwca 2018 r.
10. Wad ium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczen ie: cena 100%.
11. Miejsce oraz termin

składania

i otwarcia ofert:

Oferty na leży składać w Urzędzie Gminy w Świ lczy w pok. nr 205 (sekretariat na II
piętrze) do dnia 13 kwietnia 2018 roku do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy w Świlczy pok. nr 7 (sala pos iedzeń - parter)
w dniu 13 kwietnia 2018 roku o godz. 10.15.
12. Term in

związan ia ofertą :

Wykonawca zostaje

zwi ązan y ofe rtą

30 dni od ostatecznego terminu s kłada n ia ofert.

Wójt Gminy Świlcza
mgr in ż . Adam Dziedzic
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