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

Wieruszów: Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E w m. Jutrków
Numer ogłoszenia: 60785 - 2016; data zamieszczenia: 31.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
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: Przebudowa drogi powiatowej nr
4704 E w m. Jutrków.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest robota budowlana pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 4704 E w m.
Jutrków. Przebudowa obejmuje odcinek w/w drogi powiatowej w km od 0+000 do km 1+832.
Długość odcinka 1,832 km.
Podstawowy zakres przebudowy w/w/ drogi powiatowej obejmuje:
- odtworzenie obustronnych rowów wraz z usunięciem porastających na nim krzewów,
- obustronne utwardzenie poboczy kamieniem łamanym na szerokości 50cm,
- poszerzenie konstrukcji jezdni do szerokości min. 5,50m w tym: podbudowa z kamienia
łamanego o łącznej grubości 23cm, warstwa wiążącą gr. 4 cm z betonu asfaltowego i warstwa
ścieralna gr. 4cm z betonu asfaltowego,
- przebudowę istniejącej nawierzchni jezdni poprzez wyprofilowanie jej do projektowanych
spadków betonem asfaltowym,
- ułożenie warstwy ścieralnej gr.4cm z betonu asfaltowego,
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- w km 0+010 przełożenie i uzupełnienie istniejącego umocnienienia wlotu i wylotu przepustu
pod jezdnią,
- w km 0+293,60 rozebranie istniejącego przepustu dł. 10mb z rur betonowych fi 80cm i
ponowne wbudowanie z wykonaniem nowej ławy fundamentowej żwirowej, izolacji rur
betonowych i 2 szt ścianek czołowych betonowych,
- w km 0+715 przebudowanie istniejącego przepustu na przepust fi 50cm dł. 10mb z rur
PEHD wraz z wykonaniem 2szt ścianek czołowych betonowych prefabrykowanych,
- w km 1+350 na skrzyżowaniu przebudowanie istniejącego przepustu na przepust fi 40cm dł.
10mb z rur PEHD wraz z wykonaniem 1szt. ścianki czołowej betonowej prefabrykowanej,
- w km 1+350 przy kapliczce przebudowanie istniejącego przepustu na przepust fi 40cm dł.
20,50mb z rur PEHD wraz z wykonaniem 2 szt ścianek czołowych betonowych
prefabrykowanych,
- wymianę istniejących i montaż nowych przepustów na projektowanych zjazdach,
- ułożenie chodnika w km od 1+350 do 1+601,50 na długości 253,5m po stronie prawej
szerokości 1,50m z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej gr. 6cm szarej na podbudowie
z chudego betonu, - ułożenie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie z betonu,
- ułożenie obrzeża betonowego 8x30x100cm ułożonej na ławie z betonu,
- ułożenie ścieku z elementów betonowych,
- roboty towarzyszące.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7, 45.23.32.22-1.
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:
15.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę
wadium w wysokości: 8.000,00 zł słownie: osiem tysięcy złotych 00/100
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
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•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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 jedną robotę budowlaną o wartości brutto min. 900.000,00 zł,
polegającą na budowie, przebudowie, remoncie itp. drogi obejmującej w
swoim zakresie roboty z masy mineralno bitumicznej, 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
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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
o

•

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 2016r. poz. 290), oraz aktualny dokument potwierdzający
przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa, lub równoważne
uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
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•

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.
900.000,00 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;

•

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
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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 9 i 25 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
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 - 95
2 - Okres rękojmi za wady - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
5

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 13 załączonego 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: 15.06.2016 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
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