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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
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Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kobiór , ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, woj. śląskie, tel. 32 2188182; 2188288;

2188529, faks 0-32 218 82 88.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kobior.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI ODCINKÓW DRÓG

GMINNYCH - UL. KODOWEJ, UL. BOROWEJ, UL. BOCZNEJ ORAZ UL. WSCHODNIEJ WRAZ Z DOJAZDAMI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa

nawierzchni odcinków dróg gminnych polegająca na : oczyszczeniu nawierzchni na szerokości planowanej do ułożenia

nowe nakładki jezdnej; wyrównanie krawędzi istniejącej nawierzchni poprzez rzez poszerzenie podbudowy tłuczniowej;

wyrównanie mechaniczne istniejącej nawierzchni klińcem kamiennym 0-16mm, destruktem asfaltobetonowym lun

asfaltobetonem z zawałowaniem; regulacja pionowa włazów, wpustów i skrzynek wodociągowych; ułożenie

nawierzchni asfaltobetonowej o strukturze zamkniętej drobnoziarnistej; wykonanie opasek na poboczach z klińca

kamiennego lun destruktu asfaltobetonowego; demontaż krawężnika drogowego i montaż krawężnika najazdowego na

ławie bet. (ul. Kodowa) Szczegółowy opis zadań: ZADANIE: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI FRAGMENTU ULICY

KODOWEJ (88.80 mb ) - łącznik pomiędzy ul. Kodową i Żołędziową ZAKRES: - szerokość jezdni po przebudowie -

3,30 m - wymiana krawężnika drogowego 15x30 ( leżącego) na krawężnik betonowy najazdowy 15x22cm ( na ławie

betonowej) - 95,0 mb - korekta profilu podłużnego o poprzecznego asfaltobetonem o grubości śr. 4cm - 313,90 m2 -

ułożenie mechaniczne nawierzchni z asfaltobetonu w-wa ścieralna śr. 4cm - 313,90 m2 - regulacja poziomu włazów i



wpustów ulicznych - 3 szt ZADANIE: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI FRAGMENTU UL. WSCHODNIEJ Z

DOJAZDAMI W STREFIE SKRZYŻOWANIA (361,00 mb) ZAKRES: - szerokość jezdni po przebudowie - 4,20; 3,50m -

korekta profilu podłużnego o poprzecznego masą asfaltobetonową ścieralną ( grubość śr. 3 cm) - 1469,50 m2 -

ułożenie mechaniczne nawierzchni z asfaltobetonu o strukturze drobnoziarnistej gr. śr. 3cm - 1469,50 m2 - regulacja

poziomu włazów kan. sanit. - 2 szt - korekta ( poszerzenia) poboczy- podbudowa kamienna łamanego 25 cm - 197,00

m2 ZADANIE: PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI FRAGMENTU UL. BOROWEJ ( 188,00 mb) ZAKRES: - szerokość

nawierzchni po przebudowie - 3,90; 3,30; 4,00 m - korekta profilu podłużnego o poprzecznego klińcem kamiennym

0-16mm (gr. 3cm) - 626,80 m2 - ułożenie mechaniczne nawierzchni z asfaltobetonu o strukturze drobnoziarnistej gr. śr.

5cm +3 cm = 8 cm - 626,80 m2 - regulacja poziomu włazów kan. sanit. - 2 szt - korekta ( poszerzenia) poboczy -

podbudowa kamienna łamanego 25cm - 27,20 m2 ZADANIE PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI FRAGMENTU UL.

BOCZNEJ ( 194,0 mb) ZAKRES: - szerokość nawierzchni po przebudowie - 3,60; 3,00 m - ułożenie mechaniczne

nawierzchni z asfaltobetonu o strukturze drobnoziarnistej gr. śr. 5 cm - 664,80 m2 - regulacja poziomu włazów kan.

sanit. - 4 szt - korekta ( poszerzenia) poboczy - podbudowa kamienna szer. 25cm - 32,00 m2.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% zamówienia

podstawowego w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2016.

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

TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium: 1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być

zabezpieczona wadium w kwocie: 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) Wadium może być wniesione w

jednej lub kilku formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: a) w pieniądzu - należy przelać na rachunek

Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Pszczyna nr konta: 19 8448 0004 0017 6154 2024 0235 z adnotacją: Wadium - nr

sprawy: GK.271.08.2016, Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n. Przebudowa nawierzchni odcinków dróg

gminnych - ul. Kodowej, ul. Borowej oraz ul. Wschodniej wraz z dojazdami w Kobiórze. Wniesienie wadium w

pieniądzu - oznacza uznanie kwoty wadium na rachunku Zamawiającego. b) w poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w poręczeniach udzielanych

przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). W przypadku wyboru innej



niż pieniądz formy wniesienia wadium, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Skarbnikowi Gminy Kobiór wadium w

osobnej kopercie opisanej: Wadium - nr sprawy: GK.271.08.2016, Przetarg nieograniczony na realizację zadania p.n.

Przebudowa nawierzchni odcinków dróg gminnych - ul. Kodowej, ul. Borowej oraz ul. Wschodniej wraz z dojazdami w

Kobiórze 2. Wadium należy wnieść skutecznie przed upływem terminu składania ofert. 3. Zasady zwrotu wadium

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci, zgodnie z art. 46 ust. 4 ustawy Pzp wraz z odsetkami

wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty

prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez

wykonawcę. 1) Zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako

najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 2) Zgodnie z art. 46 ust 1a ustawy Pzp, wadium zostanie

zwrócone niezwłocznie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy w

sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) Zgodnie z art. 46

ust. 2 ustawy Pzp, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed

upływem terminu składania ofert. 4) Zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art.46 ust.1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie

określonym przez Zamawiającego. 4. Utrata wadium Zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie

należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co

powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. W przypadkach

określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego

oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

w ofercie. 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3) zawarcie umowy w sprawie

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie

załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w pkt VI.1.a) siwz. Nie wykazanie spełniania ww.

warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy

Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat



przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na

wykonaniu co najmniej 2 robót budowlanych w zakresie w zakresie budowy lub przebudowy lub remontu

dróg, każda o wartości nie niższej niż 100 000,00 zł brutto, porównywalne do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną

podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający w celu przeliczenia waluty na PLN przyjmie średni kurs

PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień wszczęcia niniejszego postępowania. Ocena spełniania

ww. warunku zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia, na podstawie załączonych do oferty

oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt VI.1.a) i VI.1.b) siwz. Nie wykazanie spełniania ww. warunku

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. Wykonawca

może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących

go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca powinien dołączyć do

oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje odpowiednim

potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia jak niżej: koparko-ładowarka kołowa 0,40m3

- 1 szt samochód samowyładowczy 10-16 ton - 1 szt samochody samowyładowcze do transportu masy

bitumicznej 12-16 ton - 2 szt skrapiarka do bitumu - 1 szt rozkładarka mas bitumicznych o szer. min. 5,0m - 1

szt walec statyczny ogumiony do wałowania asfaltobetonu 10,0t - 1 szt Ocena spełniania ww. warunku

zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i

dokumentów wymienionych w pkt VI.1.a), VI.1.e) siwz. Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować

będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia , w/w. warunek spełniają łącznie. Wykonawca może

polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca powinien dołączyć do

oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie ww. warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonywaniu zamówienia

uczestniczyć będą osoby spełniające wymagania określone poniżej, tj.: minimum 1 osoba posiadająca

kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia, tj. uprawnienia budowlane w specjalności

drogowej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Infrastruktury i Rozwoju z dnia

11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. z 2014r. poz.



1278)., która posiada doświadczenie na stanowisku kierownika robót w w/w specjalności. lub odpowiadające

im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wystarczające do realizacji

przedmiotu zamówienia. Uwaga: Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na

podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z

2016 poz. 290 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 14 września 2014r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278 ze zm.), rozumie

przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio

obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii

Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania

określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na

zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 Poz. 65). Jednocześnie

zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz

inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz.1946 ze zm.) Obywatel państwa

członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, inżyniera budownictwa, który prowadzi

zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie

członkowskim ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta,

inżyniera budownictwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej świadczeniem usług

transgranicznych, bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych. - Ocena spełniania ww. warunku

zostanie dokonana według formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i

dokumentów wymienionych w pkt VI.1.a), VI.1.c), VI.1.d) siwz. Nie wykazanie spełniania ww. warunku

skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w/w. warunek spełniają łącznie. Wykonawca

może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru

prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu

Wykonawca powinien dołączyć do oferty w szczególności pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu

zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna spełnienie w/w warunku, jeżeli Wykonawca wykaże że, posiada zdolność kredytową lub

środki finansowe w wysokości minimum 100 000,00 PLN. Zamawiający informuje, że dla potrzeb spełniania

warunku opisanego powyżej, jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający w

celu przeliczenia waluty na PLN przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień

wszczęcia niniejszego postępowania. Ocena spełniania ww. warunku zostanie dokonana według formuły:

spełnia - nie spełnia. na podstawie załączonych do oferty oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt

VI.1.a), VI.1.e), siwz. Nie wykazanie spełniania ww. warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z



postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie

zamówienia ww. warunek spełniają łącznie. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej

sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca powinien dołączyć do oferty w szczególności pisemne

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z

nich przy wykonywaniu zamówienia.

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 robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

-  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca  wykonania  oraz  z  załączeniem

dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały  wykonane  w  sposób

należyty  oraz  wskazujących,  czy  zostały  wykonane  zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  i  prawidłowo

ukończone;

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;

wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych  za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich

kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia,  a  także

zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej  niż  3 miesiące przed

upływem terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22

ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami

których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych

środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed



upływem terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia;

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;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega

z  opłacaniem podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem zwolnienie,  odroczenie  lub

rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w całości  wykonania  decyzji  właściwego organu -

wystawione nie  wcześniej  niż  3  miesiące przed upływem terminu składania wniosków o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub  Kasy  Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy,

wystawioną nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualną informację z  Krajowego Rejestru  Karnego w zakresie określonym w art.  24 ust.  1  pkt  9  ustawy,

wystawioną nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem terminu składania  wniosków o  dopuszczenie  do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych

podmiotów, które będą brały udział w realizacji  części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące

tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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, że:

nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed



upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub wstrzymanie w

całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu  -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  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

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.kobior.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska

5, 43-210 Kobiór, Godziny pracy Urzędu Gminy Kobiór: poniedziałek-środa 7: 30-15: 30, czwartek 7.30-17.00, piątek

7:30-14:00.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.07.2016 godzina

10:00, miejsce: Urząd Gminy Kobiór, ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór, pokój nr 5 - 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


