Tarnowskie Góry: Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni dróg
gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2016 r.
Numer ogłoszenia: 15414 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
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: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tarnowskich Górach , ul. Piastowska 8, 42600 Tarnowskie Góry, woj. śląskie, tel. 032 2852203, faks 032 2852203.


Adres strony internetowej zamawiającego: bip.mzuim.tarnowskiegory.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie nawierzchni jezdni
dróg gminnych na terenie Gminy Tarnowskie Góry w 2016 r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
publicznego jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu bieżących remontów dróg
gminnych w Tarnowskich Górach w 2016 roku w następujących zakresach: remonty cząstkowe
nawierzchni bitumicznych mieszanką mineralno-asfaltową - wbudowanie do 1000 t, mechaniczne
ułożenie warstwy wyrównawczo-wzmacniającej z mieszanki mineralno-asfaltowej - do 40 t,
mechaniczne ułożenie fragmentu nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - warstwa ścieralna gr
5 cm - do 500 m2 naprawy dróg gruntowych, profilowanie mechaniczne drogi gruntowej - do 10000
m2, wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy
użyciu kruszywa kamiennego naturalnego łamanego stabilizowanego mechanicznie (gr. warstwy po
zagęszczeniu 10 cm) - do 10000 m2, wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego naturalnego
łamanego stabilizowanego mechanicznie - do 500 m2, powierzchniowe utrwalenie nawierzchni (dwie
warstwy) przy użyciu asfaltu drogowego oraz grysów kamiennych frakcji 12-16 mm (w-wa dolna) i 5-8
mm (w-wa górna) o łącznej grubości warstw 2,5-3,0 cm - do 3000 m2. Szczegółowy zakres
przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji określa: wzór Formularza ofertowego a w niej
Przedmiar robót - kalkulacja cenowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
robót..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 ust.
1 pkt. 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych stanowiących nie więcej
niż 50% wartości zamówienia podstawowego oraz w okolicznościach jeżeli będzie dysponował
dodatkowymi środkami finansowymi.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
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: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 21.000,00 zł
(słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych. Termin wniesienia wadium upływa dnia 09.02.2016 r. o
godz. 09:45
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

Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie
odpowiednio: - co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające rodzajem przedmiotowi
zamówienia i wartości min. 150.000,00 zł (brutto) każda, zakres których obejmował remonty,
w tym remonty bieżące, budowę, przebudowę dróg o nawierzchniach bitumicznych



mieszanką mineralno - asfaltową.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował): co najmniej
jedną osobą posiadającą aktualne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej (wystarczające są uprawnienia w ograniczonym



zakresie) zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający wymaga, by wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 300.000,00 zł.
Przed podpisaniem umowy Wykonawca (którego oferta została wybrana) zobowiązany jest
przedstawić Zamawiającemu opłaconą polisę lub inny dokument potwierdzający
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł.
Przedmiotowe ubezpieczenie winno być utrzymane prze Wykonawcę prze cały okres
obowiązywania umowy.

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;



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)
Wypełniony Formularz Oferty, Oświadczenie , że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i
załączonym wzorem umowy oraz , że przyjmuje treść bez żadnych zastrzeżeń, Pełnomocnictwo
ustanowione do reprezentowania Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem notarialnie. Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych wykonawca może
polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia powinno wskazywać na faktyczną dostępność tych
zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia, określać zakres i formę udostępniania
zasobów oraz okres jakiego to zobowiązanie dotyczy. Powyższe oznacza, iż wykonawca celem
udowodnienia zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji danego
zamówienia, o ile korzysta z zasobów innych podmiotów, jest zobowiązany do przedłożenia
stosownego oświadczenia tych podmiotów w formie pisemnego zobowiązania.

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 - 98



2 - Okres rękojmi - 2

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
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących zakresach: a). ceny ofertowej;
b). zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego i Wykonawcę do nadzorowania i kontaktów
roboczych w trakcie realizacji zamówienia. 2. Zmiana ceny ofertowej może nastąpić: a). w przypadku

ustawowej zmiany stawki podatku VAT w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia o wielkość tej
zmiany. 3. Osoby wyznaczone i wpisane do umowy jako osoby nadzorujące lub współpracujące w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia mogą być zmienione zarówno przez Zamawiającego i
Wykonawcę. a) Zmiana osób wyznaczonych do współpracy może nastąpić po uprzednim pisemnym
zawiadomieniu strony przeciwnej. Zmiana nie wymaga akceptacji strony przeciwnej. 4. Zamawiający
przewiduje również możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.mzuim.tarnowskiegory.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Zarząd Ulic
i Mostów, 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 8.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.02.2016 godzina 09:45, miejsce: Miejski Zarząd Ulic i Mostów, 42-600 Tarnowskie Góry, ul.
Piastowska 8, pokój nr 305 (sekretariat).
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

