Przedmiot: Remont ulicy Osiedlowej w miejscowości Maków i remont ulicy Pogodnej w
miejscowości Makowiec
Zamawiający: Gmina Skaryszew
Województwo: mazowieckie
Adres: 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego
Telefon: 48 610 30 89
Fax: 48 610 30 89
Strona internetowa: http://www.skaryszew.pl
Data publikacji: 2019-07-26
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skaryszew, 26-640 Skaryszew, ul. Słowackiego, REGON:
67022338500000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca będzie zobowiązany wykazać
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Wraz z ofertą powinny być złożone:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 11.1 SIWZ, 2) Zobowiązania wymagane
postanowieniami pkt 12.2. SIWZ , w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych
podmiotów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty
wymienione w pkt 12.8 SIWZ, jeżeli zakres wymaganych w punkcie 12.8 SIWZ informacji nie wynika
z zobowiązań, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie
wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4)
Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (np. KRS, CEIDG, oryginał
pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do
podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570 ze zm.), a
Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z
dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone
jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym
składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski. II. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści
oświadczenia została zamieszczona w Rozdziale 3 SIWZ (Formularz 3.3.).
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:
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:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
0000-00-00 godzina: , miejsce:

