
RDŚ.7013.2.8.2015 

 poniżej 30.000 euro  

 

 Zamówienie nie podlega przepisom ustawy: art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych, (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami). 

 

OGŁOSZENIE 

o wszczęciu postępowania o zamówienie na: 

„Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej oraz równanie i profilowanie 

tych nawierzchni za pomocą równiarki samojezdnej, na terenie gminy Czernice Borowe” 

  

1. Zamawiający:  

Gmina Czernice Borowe, ul. Dolna 2, 06-415 Czernice Borowe 

 

2. Określenie przedmiotu zamówienia:  

Zamówienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych wybranych odcinków dróg 

gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej oraz równanie i profilowanie tych nawierzchni 

za pomocą równiarki samojezdnej, na terenie gminy Czernice Borowe. 

Przewidywana ilość dostaw pospółki żwirowej – 5 000 ton. 

Przewidywana ilość pracy równiarki samojezdnej (bez dojazdu) – 100 rbg. 

 

3. Opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do niniejszego Ogłoszenia:  

1) charakterystyka zamówienia – załącznik nr 1do ogłoszenia; 

2) wzór umowy - załącznik nr 3 do ogłoszenia.  

 

4. Termin wykonania zamówienia:  

do 30 grudnia 2015 r.  

 

5. Wymagania stawiane Wykonawcom.  

1) dysponowanie osobami odpowiedzialnymi za realizację przedmiotu zamówienia, 

2) dysponowanie równiarką samojezdną o mocy co najmniej 100 KM, 

3) dysponowanie samochodami samowyładowczymi o ładowności do 25 ton,  

4) dysponowanie walcem ogumionym lub stalowym. 

Sprzęt powinien odpowiadać przepisom ruchu drogowego.   

Wykonawca zezwoli i umożliwi zainstalowanie przez Zamawiającego, w wybranych 

jednostkach monitoringu GPS.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia czy posiadany sprzęt odpowiada 

ustalonym warunkom, o których mowa powyżej. 

5) wykonanie minimum dwóch robót budowy, przebudowy, remontu dróg gminnych lub 

wyższej kategorii zleconej przez zarządcę drogi.  

 

6. Dokumenty, które należy złożyć w niniejszym postępowaniu: 

1) formularz „Oferta" zgodnie z wzorem przekazanym przez Zamawiającego – załącznik nr 2;  

2) informację o osobach realizujących przedmiot zamówienia – załącznik nr 4;  

3) informację o posiadanym sprzęcie – załącznik nr 5; 

4) informację o doświadczeniu potwierdzającą spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5 np. 

referencje – załącznik nr 6.  

 

7. Forma dokumentów:  

Dokumenty, tj. formularz „Oferta", „Informację o osobach realizujących przedmiot zamówienia", 

„Informację o posiadanym sprzęcie” oraz „Informację o doświadczeniu" podpisane przez 

osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy, należy złożyć              



w oryginale. Pozostałe dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność 

z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.  

 

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  

Oferty będą oceniane według kryterium: cena 100%. 

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym wzorem: 

liczba punktów badanej oferty = (Cmin /C bad) x 100 % , przy czym 1% odpowiada 1 pkt gdzie:  

Cmin - najniższa cena spośród badanych ofert,  

Cbad - cena oferty badanej. 

  

9. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty na wykonanie zadania, na formularzach pobranych u Zamawiającego lub stronie 

internetowej Zamawiającego www.bip.czerniceborowe.pl , należy składać do dnia 25 marca 2015 

r. do godz. 12:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna 2 (pokój nr 12).  

Oferty powinny być złożone w zamkniętych kopertach opatrzonych nazwą Wykonawcy i opisane 

„Oferta na wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej oraz 

równanie i profilowanie tych nawierzchni za pomocą równiarki samojezdnej, na terenie 

gminy Czernice Borowe” 

  

10. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy.  

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Ogłoszenia. 

 

 

 

                                                                                         Kierownik Zamawiającego  

 

                                                                                                       WÓJT 

                                                                                /-/ mgr inż. Wojciech Brzeziński 

 

 

Czernice Borowe, dnia 12.03.2015 r. 

 

 

 

http://www.bip.czerniceborowe.pl/

