
Mokrsko: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadań: 
a)przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - OŜarów od KM 0+000 do KM 
0+830, dł. 0,830 km; 
b)przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - Krzyworzeka - OŜarów od KM 
1+828 do KM 1+898, dł. 0,07 km (I etap); 
c)przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń - Słupsko - Wichernik od KM 0+000 
do KM 0+086, dł. 0,086 km (I etap); 
d)przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń - Słupsko - Wichernik od KM 0+086 
do KM 0+312, dł. 0,226 km (II etap). 
 
Numer ogłoszenia: 45153 - 2008; data zamieszczenia: 05.03.2008 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Mokrsko, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, woj. łódzkie, tel. 
0 43 841 18 18, fax 043 886 32 77. 

 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.mokrsko.akcessnet.net 

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1) OPIS 

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na 



wykonanie zadań: 
a)przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - OŜarów od KM 0+000 do KM 0+830, dł. 
0,830 km; 
b)przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - Krzyworzeka - OŜarów od KM 1+828 do 
KM 1+898, dł. 0,07 km (I etap); 
c)przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń - Słupsko - Wichernik od KM 0+000 do 
KM 0+086, dł. 0,086 km (I etap); 
d)przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń - Słupsko - Wichernik od KM 0+086 do 
KM 0+312, dł. 0,226 km (II etap).. 

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie. 

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot 
zamówienia dotyczy: 
a)przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - OŜarów od KM 0+000 do KM 0+830, dł. 
0,830 km; 
b)przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - Krzyworzeka - OŜarów od KM 1+828 do 
KM 1+898, dł. 0,07 km (I etap); 
c)przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń - Słupsko - Wichernik od KM 0+000 do 
KM 0+086, dł. 0,086 km (I etap); 
d)przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń - Słupsko - Wichernik od KM 0+086 do 
KM 0+312, dł. 0,226 km (II etap). 

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6. 

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie. 

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  okres w 
miesiącach: 2. 

 

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



 

III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

 

• Informacja na temat wadium: Wadium wymagane w kwocie 8000,00 zł. 

 
 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

 

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: Zgodnie z art. 22 ust. 1 p.z.p. o udzielenie zamówienia 
mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki: 
 
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 p.z.p. 
W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków oraz wymagań zamawiającego 
dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia wykonawcy zobowiązani są do 
załączenia do oferty (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z 
oryginałem) dokumentów wymienionych w pkt 10 SIWZ. Oceny spełnienia 
warunków dokona Komisja Przetargowa powołana przez Zamawiającego wg formuły 
spełnia/nie spełnia. 
 
Niespełnienie jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 8 
SIWZ skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania, co z kolei wiąŜe 
się z uznaniem jego oferty za odrzuconą. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy 
ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złoŜyć wymienione niŜej dokumenty:  
1)Wypełniony FORMULARZ OFERTY, sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; działające 
wspólnie osoby fizyczne/ partnerów konsorcjum albo ustanowionego pełnomocnika;  
2)Wypełniony FORMULARZ CENOWY, sporządzony zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 1.1 do SIWZ, podpisany przez Wykonawcę; działające 
wspólnie osoby fizyczne/ partnerów konsorcjum albo ustanowionego pełnomocnika;  
3) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków, sporządzone zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, podpisane przez Wykonawcę; Wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka cywilna/ konsorcjum) składają odrębne 
oświadczenia: podpisane przez kaŜdego z ubiegających się lub podpisane przez 



ustanowionego pełnomocnika - odrębne dla kaŜdego ubiegającego się. 
4) KOSZTORYSY OFERTOWE NA POSZCZEGÓLNE ZADANIA: 
a)przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - OŜarów od KM 0+000 do KM 
0+830, dł. 0,830 km; 
b)przebudowa drogi gminnej Nr 117054E Chotów - Krzyworzeka - OŜarów od KM 
1+828 do KM 1+898, dł. 0,07 km (I etap); 
c)przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń - Słupsko - Wichernik od KM 
0+000 do KM 0+086, dł. 0,086 km (I etap); 
d)przebudowa drogi gminnej Nr 117209E Wieluń - Słupsko - Wichernik od KM 
0+086 do KM 0+312, dł. 0,226 km (II etap). 
5) Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenie o wpisie do 
Ewidencji Działalności Gospodarczej wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. Dokumenty wystawione wcześniej będą uznane za 
aktualne jeŜeli będą posiadać adnotację organu wystawiającego dokonaną nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert o treści Aktualne na 
dzień ..........lub toŜsamej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (spółka 
cywilna/konsorcjum) składają odrębne odpisy lub zaświadczenia. 
6) Wykaz osób, które będą kierować robotami oraz podmiotów (podwykonawców), 
które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do 
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nich czynności wzór 
załącznik nr 3 - do wykazu naleŜy załączyć kopie uprawnień do wykonywania 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz dokumenty potwierdzające, 
iŜ osoby te są wpisane na listę właściwej izby samorządu zawodowego. 
7) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej 2 robót 
budowlanych, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 
odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane naleŜycie 
- wzór załącznik nr 5. W wykazie naleŜy uwzględnić wyłącznie roboty zakończone 
przed wszczęciem niniejszego postępowania. 
8) Oświadczenie wykonawcy dot. warunków rękojmi - wzór: załącznik nr 4. 
Zamawiający prosi aby w/w dokumenty były włączone do oferty w w/w kolejności i 
oznaczone : Załącznik nr ...... 
Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginałów lub 
kserokopii poświadczonych Za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do 
składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. 

 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 



 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.mokrsko.akcessnet.net 

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd 
Gminy w Mokrsku, Mokrsko 231, 98-345 Mokrsko, pokój nr 16. 

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  31.03.2008 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Mokrsku, Mokrsko 231, 98-345 
Mokrsko , pokój nr 7.. 

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert). 

 

Copyright © 2004 Urząd Zamówień Publicznych      
 


