Stąporków: BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 116 W LEŚNICTWIE
MOKRA
Numer ogłoszenia: 7845 - 2016; data zamieszczenia: 21.01.2016
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: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków ,
ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, woj. świętokrzyskie, tel. 41 374 17 83, faks 41 374 17 91.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.radom.lasy.gov.pl/web/staporkow

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA DROGI LEŚNEJ NR 116 W
LEŚNICTWIE MOKRA.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem inwestycji jest
budowa drogi leśnej nr 116 w Leśnictwie Mokra w Nadleśnictwie Stąporków. Zakres robót
budowlanych: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, - Usunięcie korzeni drzew i krzaków, Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny, - Roboty ziemne, - Wykonanie wykopów i nasypów, Profilowanie i zagęszczanie podłoża, - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego
mechanicznie, - Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego, - Umocnienie powierzchniowe skarp
wlotów/wylotów przepustów, - Uzupełnianie, profilowanie i zagęszczenie poboczy, - Przepusty z rur
polietylenowych - Rowy, Szczegółowy zakres robót oraz technologia wykonania zawarta jest w
załącznikach do niniejszej specyfikacji: a) projekt budowlany budowy drogi leśnej nr 116 w leśnictwie
Mokra zawierający: dane ogólne, opis techniczny, część graficzną - załącznik nr 1a do SIWZ, b)
projekt wykonawczy budowy drogi leśnej nr 116 w leśnictwie Mokra zawierający: dane ogólne, opis
techniczny, część graficzną - załącznik nr 1b do SIWZ, c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót - załącznik nr 1c do SIWZ, d) przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ. Przedmiot zamówienia
należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym, specyfikacją istotnych
warunków zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w szczególności
techniczno-budowlanymi oraz normami, a także z poniższymi decyzjami stanowiącymi załącznik nr 12
do SIWZ. a) Decyzja nr BP.6740.188.2014.JJ z dnia 25.06.2014 r. zatwierdzająca projekt budowlany i

udzielająca pozwolenia na budowę. Załączony przedmiar robót ma wyłącznie charakter pomocniczy i
nie stanowi podstawy do wyceny, wiążącymi dokumentami są projekt budowlany, projekt wykonawczy
i STWiOR. Dodatkowe warunki dotyczące przedmiotu zamówienia: a) Zaleca się, aby wykonawca
dokonał wizji lokalnej na terenie przedmiotowej roboty budowlanej oraz zdobył wszelkie informacje,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty, b) Wykonawca na swój koszt przeprowadzi
branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne oraz wykona pełną obsługę geodezyjną
inwestycji zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133), wraz z
opracowaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (zawierającej m.in. rozliczenie wg
powierzchni drogi głównej, składnic, mijanek i zjazdów), którą w terminie 7 dni od daty zgłoszenia
robót do odbioru końcowego złoży do właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Potwierdzenie złożenia ww. opracowania Wykonawca jest zobowiązany bezzwłocznie
(w terminie 3 dni) przedstawić Zamawiającemu. c) Pozostałe elementy po budowie należy usunąć z
placu budowy, w tym wykarczowane pnie drzew, humus, nadmiar ziemi odspojonej, a także należy
uporządkować teren budowy, przywrócić stan pierwotny dróg dojazdowych na plac budowy i
przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym dla odbioru końcowego robót. W przypadku
stwierdzenia obecności materiałów, które są klasyfikowane jako odpad należy je zutylizować zgodnie
z ustawą o odpadach, dokumenty potwierdzające przeprowadzoną utylizację przekazać
Zamawiającemu za pośrednictwem inspektora nadzoru. d) Wykonawca na własny koszt sporządzi
rozliczenie powierzchni budowanej drogi wg działek ewidencyjnych i wydzieleń leśnych w zakresie
koniecznych do wprowadzenia zmian wg kategorii użytkowania gruntów. Ww. rozliczenie wykonawca
odda wraz z dokumentacją powykonawczą po 1 egzemplarzu w formie papierowej i elektronicznej w
formacie shp. e) Wykonawca na własny koszt obsieje trawą skarpy rowów i pobocza budowanej
drogi..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający informuje, iż przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% wartości
zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy. Zamówienia
uzupełniające będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.13-4, 45.23.24.52-5,
45.11.12.00-0, 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: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 25 000,00 zł
(słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w
postępowaniu, jeżeli wykaże że w tym okresie wykonał: minimum dwie roboty budowlane
polegające na budowie/przebudowie drogi/dróg o nawierzchni z kruszywa łamanego o
wartości min. 1 000 000,00 zł brutto każda. Do wykazu należy załączyć dowody określające
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane



zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć: - wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca
potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że
dysponuje przy realizacji zamówienia minimum jedną osobą na stanowisku kierownika
budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej/konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Do oferty należy dołączyć
oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana powyżej osoba kierownik budowy posiada
wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej Izby Samorządu Zawodowego jeżeli taki
wymóg na tą osobę nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego
który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17
kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest
wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w



budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Na potwierdzenie należy przedłożyć; informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych
lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 700 000,00
PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości; opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności to jest wykonywaniem robót
budowlanych na kwotę nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN
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;



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;



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.

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;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
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;



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;



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 rękojmi - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
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
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.radom.lasy.gov.pl/web/staporkow
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Stąporków Ul. Niekłańska 15 26-220 Stąporków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo
Stąporków Ul. Niekłańska 15 26-220 Stąporków.
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

