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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl 

 

Wieruszów: Wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych 
Numer ogłoszenia: 211986 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14,                       
98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 62 7836062, faks 62 7836062. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdwieruszow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie podwójnych 
powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń dróg powiatowych:  
1. nr 4709 E na odcinku Kolonia Osiek - Galewice, w km od 0+300 do km 1+100 oraz w km 
od 2+620 do km 2+920, długość 1,100 km,  
2. nr 4721 E w miejsc. Ochędzyn w km od 0+000 do km 0+650 na odcinku DK8 - 
skrzyżowanie z drogą gminną, długość 0,650 km.  
Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń przy 
użyciu grysów bazaltowych płukanych frakcji 2-5 mm i 5-8 mm oraz emulsji asfaltowej 
kationowej modyfikowanej C69BP3PU. Przed wykonaniem zabiegu powierzchniowego 
utrwalenia nawierzchnie winny zostać wyremontowane i oczyszczone. Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia zawiera rozdział II SIWZ. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

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



2 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.08.2014. 

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

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy 

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 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli złoży oświadczenie 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania 
wiedzy i doświadczenia, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
działu w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ) oraz wykaże (zał. nr 4 do 
SIWZ), że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co 
najmniej dwie roboty budowlane o wartości brutto min. 60.000,00 zł każda 
polegające na wykonaniu powierzchniowych utrwaleń dróg, z podaniem ich 
rodzaju i wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej             
i prawidłowo ukończone, 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli złoży oświadczenie                             
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ), 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli złoży oświadczenie                                   
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na 
podst. art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. nr 2 do SIWZ) 
oraz wykaże (zał. nr 5 do SIWZ), że dysponuje osobą, która pełnić będzie 
funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń, 
wydane na podstawie ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t.j.: 
Dz. U. z 2013r. poz. 1409), oraz aktualny dokument potwierdzający 
przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, lub równoważne 
uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji 
ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na podst. art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych (zał. Nr 2 do SIWZ) oraz przedłoży 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę min. 
100.000,00 zł, 

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 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; 
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• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 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; 

• 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; 

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; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Zgodnie z punktem 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy                       
w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie                   
z paragrafem 4, 10 i 14 załączonego do SIWZ projektu umowy. Postanowienia powyższych 
paragrafów projektu umowy stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić 
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania Zamawiającego na ich wprowadzenie. 
Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do 
udokumentowania zaistnienia okoliczności mających wpływ na zmianę treści umowy. 
Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy 
Zarząd Dróg w Wieruszowie, ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 10.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Wieruszowie,                          
ul. Waryńskiego 14, 98-400 Wieruszów. 

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 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4709 E 
na odcinku Kolonia Osiek – Galewice w km od 0+300 do km 1+100 oraz w km od 2+620 do 
km 2+920, długość 1,100 km. 
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń 
przy użyciu grysów bazaltowych płukanych frakcji 2-5 mm i 5-8 mm oraz emulsji 
asfaltowej kationowej modyfikowanej C69BP3PU na długości 1,100 km. Przed 
wykonaniem zabiegu powierzchniowego utrwalenia nawierzchnia winna zostać 
wyremontowana i oczyszczona. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Podwójne powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej nr 4721 E 
w miejsc. Ochędzyn w km od 0+000 do km 0+650 na odcinku DK8 - skrzyżowanie z drogą 
gminną, długość 0,650 km. 

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:  

Zakres zamówienia obejmuje wykonanie podwójnych powierzchniowych utrwaleń 
przy użyciu grysów bazaltowych płukanych frakcji 2-5 mm i 5-8 mm oraz emulsji 
asfaltowej kationowej modyfikowanej C69BP3PU na długości 0,650 km. Przed 
wykonaniem zabiegu powierzchniowego utrwalenia nawierzchnia winna zostać 
wyremontowana i oczyszczona. 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.42-6. 

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2014. 

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.  

 
 
 


