Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej
p.w. Miłosierdzia BoŜego
w Pogorzałkach

Dobrzyniewo Kościelne: Ciągi piesze i utwardzenie terenu wokół kościoła w
Pogorzałkach
Numer ogłoszenia: 226874 - 2010; data zamieszczenia: 27.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia BoŜego w
Pogorzałkach , Pogorzałki 111, 16-002 Dobrzyniewo Kościelne, woj. podlaskie, tel.
85 719 98 45 85 719 98 45 , faks 85 719 78 11.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Kościół.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ciągi piesze i utwardzenie terenu
wokół kościoła w Pogorzałkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Projekt
realizowany będzie w Pogorzałkach na działkach nr 633/1 i 633/2 naleŜących do
Zamawiającego i obejmuje: 1. odtworzenie istniejącej nawierzchni ciągów pieszych i
wykonanie projektowanych chodników: Istniejące ciągi piesze przeznaczone do odtworzenia
oraz projektowane chodniki znajdują się na działce nr 633/1 ogrodzonej murem w
bezpośrednim sąsiedztwie kościoła. Będą one wykonane z szarej kostki betonowej o grubości
6 cm ułoŜonej na podsypce piaskowej o grubości 10 cm po zagęszczeniu. Nawierzchnię
naleŜy ułoŜyć w obrzeŜach betonowych o wymiarach 20 x 6 cm ustawionych na podsypce
piaskowej. Łączna nawierzchnia ciągów pieszych i chodników wynosi 901,15 m2. 2.
wykonanie projektowanej nawierzchni drogowej: nawierzchnia drogowa wykonana będzie na
działce nr 633/2 przy drodze dojazdowej do cmentarza wzdłuŜ muru kościelnego od krawędzi
pasa drogowego drogi powiatowej Dobrzyniewo DuŜe - Krypno. Nawierzchnię naleŜy
wykonać z szarej kostki brukowej o gr. 8 cm ułoŜonej na podsypce piaskowej o gr. 15 cm po
zagęszczeniu. Od strony drogi dojazdowej, od strony drogi powiatowej oraz na końcu od
strony sąsiedniej działki przy nawierzchni naleŜy ustawić krawęŜnik betonowy drogowy o
wymiarach 15 x 30 cm na posypce cementowo - piaskowej. Łączna powierzchnia nawierzchni
drogowej wynosi 503,0 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt
budowlany drogowy oraz przedmiar robót. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3letniej gwarancji na przedmiot zamówienia..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, stanowiących nie więcej niŜ 50 % wartości zamówienia
podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.31.23-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.10.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, Ŝe:

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian w zawartej umowie o zamówienie
publiczne z przypadku: a) wystąpienia szczególnie niekorzystnych warunków
atmosferycznych powodujących, Ŝe wykonanie umowy zgodnie z projektem jest niemoŜliwe
lub nie gwarantuje prawidłowego wykonania umowy, b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
spowodowanej: 1) wystąpieniem robót zamiennych, 2) zmniejszeniem ilości robót
wynikających z rzeczywistych obmiarów, na podstawie zatwierdzonych protokołów
konieczności, które spowodują zmianę wartości umowy, 3) ustawową zmianą wysokości
stawek podatku VAT.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.krolewskigosciniecpodlasia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia BoŜego w Pogorzałkach Pogorzałki 111 16 - 002
Dobrzyniewo Kościelne.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.08.2010 godzina 11:00, miejsce: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Miłosierdzia
BoŜego w Pogorzałkach Pogorzałki 111 16 - 002 Dobrzyniewo Kościelne - kancelaria
parafialna.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach Działania: Odnowa i rozwój wsi.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

Ks. Jerzy Rachwało

Załączniki:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ
Załącznik nr 6 – Projekt budowlany drogowy
Załącznik nr 7 – Przedmiar robót

