Dąbrowa Tarnowska: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy
drodze powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin w m.
Mędrzechów - etap III
Numer ogłoszenia: 6963 - 2016; data zamieszczenia: 19.01.2016
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: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej , ul. Warszawska 48, 33-200
Dąbrowa Tarnowska, woj. małopolskie, tel. 14 6422500, faks 14 6422500.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem
przy drodze powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów - Szczucin w m. Mędrzechów - etap III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 1303K Zawierzbie - Kozłów Szczucin w m. Mędrzechów - etap III w km 14+897,62 - 14+995,74 oraz w km 15+667,25 - 15+775,14
o łącznej długości 206,01 mb. Zakres robót obejmuje: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, roboty w zakresie odwodnienia, - ułożenie chodnika, - roboty wykończeniowe, - tymczasowa
organizacja ruchu. Dodatkowo w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi wykonanie dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej niniejszego przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres robót określa
załączona do niniejszej specyfikacji dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Dokumentacja projektowa obejmuje budowę
chodnika wraz z odwodnieniem w km 14+614,22 - 14+995,74 i km 15+550,00 - 15+775,14 natomiast
zakres robót w niniejszym postępowaniu obejmuje budowę chodnika wraz z odwodnieniem w km
14+897,62 - 14+995,74 oraz w km 15+667,25 - 15+775,14. Z uwagi na to, ze cena oferty będzie
traktowana, jako cena ryczałtowa, zaleca się aby wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty
obejrzał miejsce realizacji prac oraz z należytą starannością oszacował cenę oferty. Załączony
przedmiar robót jest jedynie dokumentem pomocniczym do wyceny oferty. Materiał z rozbiórki, którego
nie przewiduje się w ponowne wbudowanie przy realizacji przedmiotowego zadania należy do
Zamawiającego. W związku z powyższym przedmiotowy materiał należy złożyć na placu Zarządu
Drogowego w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48. Minimalny okres gwarancji za wady
przedmiotu zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy natomiast maksymalny

wynosi 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru wykonanych robót. Wykonawca
zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty zaoferowanego okresu gwarancji, z
zastrzeżeniem, że okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający informuje, że przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.00.00-8,
45.23.30.00-0.
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: 27.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
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 warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu

warunków określonych w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
pięciu lat przez upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej 2 roboty budowlane obejmujące budowę,
przebudowę lub remont chodnika o wartości robót nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto



każda
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu

warunków określonych w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu

warunków określonych w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu

o

warunków określonych w art. 22 ust. 1 (załącznik nr 2 do SIWZ)
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;

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;

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 - 95



2 - Okres gwarancji - 5

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
Zmiana umowy możliwa będzie w następujących przypadkach: a) gdy konieczność wprowadzenia
zmian wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) zmian
korzystnych dla Zamawiającego istotnych dla prawidłowego wykonania zamówienia, c) zmian
dotyczących terminu wykonania przedmiotu umowy wynikających z: - wystąpienia nadzwyczajnych
warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają
prowadzenie robót w umówiony sposób, - odkrycia przeszkód, instalacji i urządzeń na terenie budowy,
których nie naniesiono na dokumentację projektową i których wystąpienie powoduje konieczność
zmiany sposobu wykonania robót, - zaistnienia konieczności wykonania robót zamiennych, których nie
można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia, - wystąpienia konieczności
wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia, których nie
można wykonać w umówionym terminie wykonania zamówienia, - wystąpienia konieczności zmiany
zakresu prac, wynikającej z wprowadzenia w dokumentacjach projektowych istotnych zmian w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane, - działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac,
które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, d) zmian w sytuacji, gdy
konieczność zmian wynika ze stanowiska podmiotów współfinansujących inwestycję, e) zmian
wynikających z prostowania omyłek i błędów pisarskich i rachunkowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.malopolska.pl/zdwdtarnowskiej
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Drogowy w
Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48, 33-200 Dąbrowa Tarnowska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Drogowy w Dąbrowie Tarnowskiej ul. Warszawska 48, 33200 Dąbrowa Tarnowska, pok. nr 8.
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

