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Adres stronY internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Bartniczka: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka
- zadanie l

Numer ogłoszenia: 105215 - 2016; data zamieszczen ia: 27.06.2016
OGŁOSZENlE O ZAMOWlENlU - roboty budowlane

7amjeszczan ie ogłosze n ia : o bowiązkowe,

Ogłoszenie dotyczy:

fi zamówienia publicznego

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA l: ZAMAWIAJACY

l. 1) NAZV\IA lADRES: Gmina Bartniczka , ul. BrodnickaB, 87-321Bartniczka, woj. kujawsko_pomorskie,

tel. 56 4936B10, faks 56 4936B32"

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

l. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa,

SEKCJA ll: PRZEDMlOT ZAMOW|ĘNIA

l1.1) oKREŚLEN|E PRZEDMloTU zAMoWlENlA

11.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Modernizacja drog gminnych na terenie gminy

Bartniczka - zadanie l.

l1.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane,

l1,1,4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia Zadanie l ,l, droga gminna nr

080625C Bartniczka - Polko (ul. Długa) od km 0+000 do km 0+260; dznr 1B7. Zakres robot: roboty

PrzYgotowawcze'. ocz[szczenie nawierzchni, remonty cząstkowe masą bitumicznąna gorąco. Nawierzchnia:

cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej. Poza wyrownaniem lokalnych zaniżeń układanie

cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej naleĄ wykonać jednowarstwowo, Roboty wykonywane

będą w obszarach zabudowanych - nalezy zastosować kruszywo o frakcji 0/5 mm. Większośó wykruszeń i

sPękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jezeli

zostaną punktowe spękania nalezy wykonać dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2kglm2, Poza w/w

miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia. Parametry określające wielkośc realizowanej

inwestycji: kategoria drogi- L, kategoria ruchu - KR 1, prędkośc projektowa - 40 km/godz., długośc odcinka

- 0,260 km, szerokośc jezdni - 6,0 m, przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach

Pasa drogowego który jest własnością gminy Bartniczka. Szerokośc pasa drogowego od B do 11 m, 2.
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droga gminna nr 0B0629C z dolazdem do UG Bartniczka , dz nr nr 49; 48 Zakres robot : roboty

PrzYgotowawcze, oczyszczenie nawierzchni, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco, Nawierzchnia:

cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emulsyjnej, Poza wyrownaniem lokalnych zaniżen układanie

cienkiej warstwY z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonac jednowarstwowo, Roboty wykonywane

będą w obszarach zabudowanych - nalezy zastosowac kruszywo o frakcji 0/5 mm. Większosć wykruszeń i

sPękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mleszanki mlneralno-bItumicznej na gorąco Jezeli

zostaną Punktowe spękania nalezy wykonac dodatkowe skroplenie przy uzyciu emulsji 0,2kglm2. pozawlw

miejscami nie Przewiduje się dodatkowego skropienia. Parametry określające wielkośc realizowanej

inwestYcji kategoria drogi - L, kategoria ruchu- KR 1, prędkośc projektowa - 30 km/godz. powierzchnia

1091 m2 Przebudowę z|okalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego ktory jest

własnoŚcią gmlny Bartniczka, 3, droga gminna w Jastrzębiu od km O+00O do km O+178 , dznr 55l1 Zakres

robot. robotY PrzYgotowawcze. oczyszczenie nawierzchni, remonty cząstkowe masą bitumiczną na gorąco,

Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineraIno-bitumicznej. Poza wyrownaniem lokalnych

zaniżen układanie cienkiejwarstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy wykonaó jednowarstwowo,

RobotY wYkonYwane będą w obszarach zabudowanych - nalezy zastosowac kruszywo o frakcji 0/5 mm.

Większosc wYkruszeń i spękań zostanie wyremontow ana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej

na gorąco. Jeze|i zostaną punktowe spękania nalezy wykonac dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0 2

kglm2 . Pozawlw miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia, Parametry okreslające wielkośc

realizowanej inwestycji kategoria drogi - D, kategoria ruchu - KR 1, prędkośc projektowa - 30 km/godz.

długoŚcodcinka-0,178km,szerokoscjezdni -33mdo4,6mPrzebudowęzlokalizowanowobszarze

zabudowanym w granlcach pasa drogowego ktory jest własnością gminy Bartniczka. Szerokośc pasa

drogowego od B do 10 m 4. droga gminna nr 0B06O5C w Jastrzębiu od km O+0OO do km O+075 , dznr 233

Zakres robot: roboty przygotowawcze,. oczyszczenie nawierzchni, masą bitumiczną na gorąco, Nawierzchnia,

cjenka warstwa na zimno z mieszanki mineralno-emuIsyjnej. Poza wyrownaniem lokalnych zaniżeń układanie

cienkiejwarstwy z mieszanki mineralno-emulsyjne.1 należy wykonac jednowarstwowo. Roboty wykonywane

będą w obszarach zabudowanych - nalezy zastosowac kruszywo o frakcji 0/5 mm. Większośc wykruszeń i

spękań zostanie wyremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jezeli

zostaną punktowe spękania należy wykonac dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2kglm2 . Pozawlw

miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia. Parametry określające wielkosc reaIizowanej

inwestycji, kategoria drogi - L, kategoria ruchu - KR 1, prędkośc projektowa - 40 km/godz,, długośc odcinka

- 0 075 km, szerokosc jezdni - 5,0 m Przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach

pasa drogowego ktory jest własnością gminy Bartniczka, Szerokośc pasa drogowego od B do 9 m. 5, droga

gminna nr 0B060BC Jastrzębie - Przydatki - Swierczynkjod km 0+000 do km 0+440,, dz nr 55/3 Zakres

robot: roboty przygotowawcze. oczyszczenie nawierzchni, regulacja wysokoscl urządzeń podziemnych

remonty cząstkowe masą bitumicznąna gorąco, wyrownanie nawierzchni cienkąwarstwą nazimnoz

mieszanki mineralno-emulsylnej Nawierzchnia: cienka warstwa na zimno z mieszanki mineralno - emulsyjne1.

Poza wyrownaniem |okaInych zanizeń układanie cienkiej warstwy z mieszanki mineralno-emulsyjnej należy
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wYkonaĆ jednowarstwowo. Roboty wykonywane będą w obszarach zabudowanych - nalezy zastosowac

kruszYwo o frakcji 0/5 mm. Większośc wykruszeń i spękań zostanie wyremontow ana przy zastosowanlu

mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco, Jezeli zostaną punktowe spękania należy wykonac dodatkowe

skroPienle przy użyciu emulsli 0,2kglm2. Poza w/w miejscami nie przewiduje się dodatkowego skropienia.

Parametry określające wie|kośc realizowanej inwestycli, kategoria drogi - L, kategoria ruchu - KR 1,

PrędkoŚc projektowa - 40 km/godz., długośc odcinka - 0,440 km, szerokośc jezdni- 5,0 m do 6,2 m

Przebudowę zlokalizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego ktory jest własnością

gminY Bartniczka Szerokośc pasa drogowego od B do 10 m. 6. droga gminna OsiedIe domkow

jednorodzinnych w Komorowie - dznr 36115; 36/16 Zakres robot: roboty przygotowawcze,. oczyszczenie

nawierzchni, remonty cząstkowe masą bitumlcznąna gorąco. Nawierzchnia: cienka warstwa nazjmno z

mieszanki mineralno-emulsyjnej. Poza wyrownaniem lokalnych zaniżeń układanie cienkiejwarstwy z

mieszanki mineralno-emulsyjnej nalezy wykonac jednowarstwowo. Roboty wykonywane będą w obszarach

zabudowanych - nalezy zastosowac kruszywo o frakcji O/5 mm. Większośc wykruszeń i spękań zostanie

wYremontowana przy zastosowaniu mieszanki mineralno-bitumicznej na gorąco. Jezeli zostaną punktowe

sPękania nalezy wykonac dodatkowe skropienie przy użyciu emulsji 0,2kglm2 , Poza w/w miejscami nie

PrzewlduJe się dodatkowego skropienia. Parametry okreslające wielkosc reaIizowanej inwestycji, kategoria

drogi- L, kategoria ruchu - KR 1, prędkośc projektowa - 30 km/godz. Powierzchnia 1506 m2 Przebudowę

zlokaIizowano w obszarze zabudowanym w granicach pasa drogowego ktory jest własnością gminy

Bartniczka.

l1.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

l1.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (GPV): 45.23.31.42-6,

l1.1,7| Czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie.

l1.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

l1.2) CZAS TRWANIA ZAMOW|EN|A LUB TERM|N WYKONAN |A: Zakończenie: 15,09.20,16,

SEKCJA lll: |NFORMA9JF O CHARĄKTERZE PRĄWNY|VI. EKONOMIC?NYM,

FlNANSoWYM l TECHN|CZNYM

ll1.1) WADIUM

lnformacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na cały okres

auiązania ofertą. Zamawiający określa kwotę wadium w wysokości: Zadanie l - 2 000,00 zł(słownie: dwa

tysiące zł) Wadium ma być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub ki|ku formach

podanychw art.45 ust,6 ustawy Prawozamowień publicznych, tj. w: 1)pieniądzu; 2) poręczeniach

bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, ztymże poręczenie kasy jest
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zawsze poręczeniem pienięznym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwaranclach ubezpieczeniowych; 5)

Poręczeniach udzielanychprzez podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9listopada

2000 r. o utworzeniu PolskiejAgencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t, j. Dz. l).z2016 r, poz. 359). Wadium

Wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 98 1020 5024 0000

1502 0010 2186 PKO Bank Polski Oddział w Brodnicy z tytułem Wadium WlSR,271 .1.2.2016.Wniesienie

wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko

WoWcZaS. gdy bank prowadzący rachunek Zamawialącego potwierdzi, że otrzymał taki prze|ew przed

uPływem terminu składania ofert, zaś dowod wniesienia wadium moze byc dołączony do ofeńy Kasa Urzędu

GminY wadium nie przyjmuje W przypadku wniesienia wadium w poręczeniach lub gwarancjach, oryginał

dokumentu nalezy załączyc do oferty w oddzielnej kopercie. Koperta ta powlnna byc oznakowana w

następujący sposob:WAD|UM W PRZETARGU NlEOGRAN|CZONYM NA Modernizacja drog gminnych na

terenie Gminy Bartniczka zadanie l. Poręczenie lub gwarancja ma zawierac zapis uwzględniający wszystkie

warunkj zaIrzymania wadium, okreslone w ań.46 ust 4a orazart.46 ust 5 ustawy Prawo zamowień

publicznych. Gwarancja(-e) ma(-ją) byc, co najmniejgwarancją(-ami) bezwarunkową(-ymi), nieprzenoszalną

(-ymi) oraz zawierac oświadczenie o nieodwołaInym i bezwarunkowym zobowiązaniu do zapłaty wskazanej

kwoty na pierwsze ządanie Zamawialącego.

|l1.2) zALlczKl

ll1.3) WARUNKl UDZ|AŁU W PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

SPEŁN lANlA TYCH WARUNKOW

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

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie

ll1,3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jezeli Wykonawca (Wykonawcy wspolnie ubiegalący

się o udzielenie zamowienia publicznego) wykaze(-ą), że.l)w okresie ostatnich 5 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jezeli okres prowadzenia działalnościjest krotszy-w tym

okresie, zreaIizował z należylą starannością:-dwie roboty obejmujące roboty w zakresie naprawy

drog o wartości każdej roboty minimum 150 000,00 zł (wraz z należnym podatkiem VAT),Za

robotę budowlaną wykonaną w sposob nalezyty Zamawiający uwaza robotę budowlaną

zakonczoną wydaniem protokołu końcowego po rozllczeniu przedmiotu umowy.

ll1.3,3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawialący nie wyznacza szczegołowego warunku w tym zakresie.

ll1,3,4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jezeli Wykonawca (Wykonawcy wspolnie ubiegający

się o udzielenie zamowienia publicznego) wykaze(-ą), że dysponują osobami zdolnymi do

wYkonanla zamowienia, ktore będą uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadającymi

zgodniez ustawą zdnia7 |ipca 1994 r, Prawo budowlane (t,.1. Dz |J,z2016 r. poz,290)

uPrawnienia do kierowania robotami budowlanymi we właściwych specjalnościach: ,1. Kierownik

budowy, minimalne wymagania - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanyml w

sPecjalności drogowej - minimum 2 lata doswiadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy,

Zamawiający, okreslając wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień

budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, ktore zostały wydane na

Podstawie wczesniej obowiązujących przepisow oraz odpowladające im uprawnienia wydane

obYwate|om państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z

zastrzezeniem art, 1 2 a oraz rnnych przepisow ustawy z dnia 7 lipca 1 994 r. Prawo budowlane (t,

j Dz. U. z2016 r. poz.290). oraz ustawy zdnia22 grudnia 2O15 r o zasadach uznawania

kwaliflkaclizawodowych nabytychw państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z2016 r.

poz 65)

ll1,3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, .;ezeli Wykonawca (Wykonawcy wspolnie ubiegający

się o udzielenie zamowienia publicznego) wykaze(-ą), że zarazem,.1) posiada(-ją) srodki

finansowe w wysokosci, co najmniej350 000,00 zł lub posiada(-ją) zdolnośc kredytową w

wysokości co najmnle1 350 000,00 zł 2)jest(są) ubezpieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej

w zakresie prowadzonej działalności na minimalną sumę gwarancyJną na jedno iwszystkie

zdarzenia w wysokosci co najmniej 350 000 00 zł.

ll1.4) lNFoRMACJA o oŚWnDczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENlA SPEŁNlANlA WARUNKOW UDZ|AŁU W POSTĘPOWAN|U

oRAz N|EPoDLEGAN|A WYKLUCZEN|U NA PoDsTAWlE ART. 24 UsT. 1 USTAWY

ll1.4.1) W zakresie wykazania spełniania przezv,tykonawcę warunków, o których mowa w art, 22 ust.1

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

o potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jezeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczegolności koncesje, zezwo|enia lub

licencje;

. wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert albo wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeIi okres

prowadzenia działalnościlest krotszy - w tym okresie, wrazz podaniem ich rodzaju iwańoscl daty i

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodow dotyczących nalwazniejszych robot, określa.lących

czy roboty te zostały wykonane w sposob należyty oraz wskazujących czy zoslały wykonane
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z9odnie zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wYkaz osob ktore będą uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, w szczegolnosci

odPowledzialnych za swiadczenie usług, kontrolę jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz

z informaclami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wYkonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o

podstawie do dysponowania tymi osobami;

oŚwiadczenie, ze osoby ktore będą uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia, posiadają wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub społdzielcze1 kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokośc

Posiadanych środków finansowych |ub zdolnosc kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej

niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wnioskow o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia;

o oPłaconą polisę, a w przypadku je1 braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzlalności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci ztliązanej z

przed miotem zamowienia,

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunkow udziału w postępowaniu, o ktorych

mowa W ar|. 22 ust 'l pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotow przedkłada następujące dokumenty

dotyczące podmiotow, zasobami ktorych będzie dysponował wykonawca:

o informacjg banku lub społdzielcze1 kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokośc

posiadanych środkow finansowych lub zdoInośc kredytową innego podmiotu, wystawioną nie

wcześnie1 niz 3 miesiące przed upływem terminu składania ofeń albo składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia;

l opłaconą po|isę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest

ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej działalnosci nliązanej z

przed miotem zamówienia,

ll1.4.2| W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań, 24 ust, 1 ustawy,

należy przedłożyć:

o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

o 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 niz

6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
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udzielenie zamowienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatkow, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub wstrzymante w całości wykonania decyzji

właŚciwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem terminu składania

wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzie|enie zamowienia albo składania ofert;

o aktualne zaświadczenie własciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

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

ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenle, że uzyskał przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaIegłych płatności Iub wstrzymanie w całości

wykonania decyĄi właściwego organu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem

terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo

składania ofert;

ll1.4,3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przed kłada:

ll1,4.3.1)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

r nie otwarto ]ego Iikwidacjl ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wnloskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamowienia albo składania ofert;

o nie zalega z uiszczaniem podaikow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyĄi właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niz 3

miesiące przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzie|enie zamowienia aIbo składania ofert,

l nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamowienie - wystawiony nie wcześniej niz 6

miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzie|enie zamowienia albo składania ofert,

ll1,4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

r lista podmiotow nalezących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r o ochronie konkurencji i konsumentow albo informacji o tym, ze nie naIezy do grupy

kapitałowej;
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111,6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1.4) albo w pkt ll1,5)

1)Oswiadczenie o podwykonawcach 2)Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ow

ubiegalącego/cych się o udzielenie zamowienia publicznego. Pełnomocnictwo nalezy dołączyc w oryginale

bądz kopii, potwierdzonej za zgodnośc z oryginałem notarialnie. W przypadku podmiotow wspolnie

ubiegających się o zamowienie, pełnomocnictwo takie moze wynikac z dołączone1 do oferty umowy

konsorcjum lub umowy społki cywi|nej, 3)Wykonawca, ktory polegac będzie na wiedzy i doświadczeniu,

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamowienia, zdolnośclach finansowych lub

ekonomicznych innych podmiotow niezaleznie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunkow,

zobowiązany jest udowodnic Zamawialącemu, iż będzie dysponował zasobami nlezbędnymi do realizacji

zamowienia, w szczego|ności przedstawialąc w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotow do oddania

mu do dyspozycji niezbędnych zasobow na okres korzystania znich przy wykonywaniu zamowienia.

(Oryginał) 4)Wypełnione kosztorysy ofertowe załączone do siwz

SEKCJA lV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDzlELENlA ZAMoW|ENlA

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nleograniczony

lV,2) KRYTER|A oCENY oFERT

lV.2.1) Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamowienia:

1 -Cena-90

2 - Długośc okresu gwarancji i rękojmi - 10

lv,2.2|

[l p.."p.owadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

lV,4) lNFoRMACJE ADMlNlSTRACYJNE

lV,4,1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www, bip. bartniczka pI

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Bartniczka

87-321 Bartniczka ul. Brodnicka B pok. nr 4.

lV.4,4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.07.2016

godzina 10,00, miejsce. Urząd Gminy Bańniczka 87-321 Bartniczka ul, Brodnicka B pok, nr 2 sekretariat.

lV.4,5) Termin związania ofertą: okres w dniach, 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

lV,4,17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiejoraz 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
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