Gdynia: Budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa
drogowego ulicy Zygmuntowskiej w Gdyni
Numer ogłoszenia: 7843 - 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: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni , ul. 10 Lutego 24, 81-364 Gdynia, woj.
pomorskie, tel. 058 761 20 87-88; 761 20 85, faks 058 6622841.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.gdynia.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji deszczowej odwodnienie pasa drogowego ulicy Zygmuntowskiej w Gdyni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest budowa kanalizacji deszczowej - odwodnienie pasa drogowego ulicy Zygmuntowskiej w Gdyni. 1.
Przedmiot zamówienia obejmuje: a) przygotowanie placu budowy: - ogrodzenie budowy, przygotowanie znaków organizacji ruchu na drodze, - wytyczenie kanału, b) wykonanie wykopów, c)
szalowanie wykopów, d) zabezpieczenie kolizji, e) prace montażowe w wykopach, f) przeprowadzenie
płukania i sprawdzenie szczelności, g) wykonanie włączenia, h) zasypanie wykopów, i) naprawę
konstrukcji drogi, j) naprawę nawierzchni, k) wykonanie krawężnikowania, l) zdjęcie oznakowania, m)
geodezję powykonawczą, n) monitoring wykonanego kanału i przykanalika kamerą TV - Zamawiający
wymaga pomiaru spadków. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: a) dokumentacja
projektowa - załącznik nr A do siwz, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik
nr B do siwz, c) przedmiar robót - załącznik nr C do siwz..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.31.42-6,
45.11.27.10-5.
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: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 2 800,00 zł
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

wymagane jest wykazanie wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
3 robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie lub remoncie sieci
kanalizacji deszczowej i/lub sanitarnej o wartości brutto minimum 250.000,00 zł każda
robota, z dowodami dotyczącymi 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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

wymagane jest dysponowanie: -minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, oraz - minimum 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia na stanowisku kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Zamawiający dopuszcza
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa, uprawniające do kierowania ww. robotami
budowlanymi określonymi w Rozdziale 2 siwz. Przez uprawnienia budowlane rozumie się
uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn.zm.) z zastrzeżeniem art. 12a ustawy
Prawo Budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
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;

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.4.3) 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)
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień
publicznych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 2 do siwz. 2) Pisemne zobowiązanie
podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca polega 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. Przykładowy wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do siwz. Zamawiający wymaga,
aby składany dokument wskazywał: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, - zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia: - osób zdolnych do wykonania
zamówienia należy imiennie wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wiedzy i doświadczenia należy wskazać konkretną formę uczestnictwa w realizacji zamówienia (np.
podwykonawstwo, doradztwo, konsultacje). W przypadku składania oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagane oświadczenia i dokumenty muszą być
złożone przez tego Wykonawcę, który wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu w ww.
zakresie. 3) Formularz OFERTA, wg wzoru Zamawiającego, o treści odpowiadającej Załącznikowi nr 1
do siwz. W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, Wykonawcy składają jeden formularz OFERTA. 4) Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 ust.
2 ustawy prawo zamówień publicznych w przypadku składania oferty przez Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. 5) Dokumenty potwierdzające, że zastrzeżone w
ofercie informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

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 - 80




2 - Okres realizacji zamówienia - 10
3 - Okres udzielonej gwarancji i 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
Zawiera wzór umowy - załącznik nr 9 do siwz
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zdiz.gdynia.pl/rzp/zygmuntowska

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie
Zamawiającego pok. 403.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.02.2016 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pok. 407.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: 1. Termin wykonania robót budowlanych - 35 dni kalendarzowych od dnia
przekazania terenu budowy. Termin przekazania terenu budowy i rozpoczęcia robót nie później niż w
ciągu 3 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2. OSOBY UPRAWNIONE DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI w sprawach merytorycznych : Ilona Pawlak, tel. (58)
761 20 27 w godz. 7.30 - 15.30 w sprawach proceduralnych : Kamila Kostkiewicz, tel. (58) 761 20 87
w godz. 8.00 - 15.00 3. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 08.02.2016r. o godz. 10:15 w siedzibie
Zamawiającego pokój nr 206.
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

