Raciborowice Górne: Budowa oświetlenia drogowego w
miejscowości Jurków i przebudowę oświetlenia boiska w
Raciborowicach Górnych
Numer ogłoszenia: 8735 - 2016; data zamieszczenia: 25.01.2016
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: Wójt Gminy Warta Bolesławiecka , Warta Bolesławiecka 40c, 59-720
Raciborowice Górne, woj. dolnośląskie, tel. 075 738 95 73, faks 075 738 95 23.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.wartabol.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 oświetlenia drogowego w
miejscowości Jurków i przebudowę oświetlenia boiska w Raciborowicach Górnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa oświetlenia
drogowego w miejscowości Jurków i przebudowę oświetlenia boiska w Raciborowicach Górnych
Przedmiot zamówienia obejmuje: 1.budowę oświetlenia drogowego w miejscowości Jurków, działki nr
17, 25, 74/2, 112, 144/3, 144/5, 144/6, 148, 149, 154/1, 154/2, 157-AM1, 142, 144/4, 145, 153-AM2.
Długość sieci- 2419 m. 2.przebudowę oświetlenia boiska sportowego w miejscowości Raciborowice
Górne, działka nr 363/6 przy budynku świetlicy wiejskiej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Wszystkie
elementy zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej . Roboty należy wykonać
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót .
Dokumenty powyższe są załącznikami do SIWZ Materiały użyte do realizacji zadania muszą posiadać
aprobaty techniczne , odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy
zharmonizowane - art. 30 ust.2 ustawy - prawo zamówień publicznych - stosuje się odpowiednio oraz
wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Podstawą wykonania
przedmiotu zamówienia i złożenia oferty stanowi projekt budowlany . Przedmiar służy jako dokument
pomocniczy. Wyceny robót należy dokonać wg załączonego przedmiaru robót .Wszystkie prace nie
ujęte w przedmiarze a niezbędne do wykonania zadania należy wykonać. Wykonawca ma prawo do
inspekcji i oceny terenu przyszłych robót i otoczenia przed złożeniem oferty. W przypadku

rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym a przedmiarem robót do wyceny i realizacji należy
przyjąć projekt budowlany ..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9.
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: 15.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Postępowanie prowadzone bez obowiązku wnoszenia wadium
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

zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w ciągu
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
budowie oświetlenia drogowego . Wykonawca załączy dowody dotyczące wskazanych w
wykazie 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 może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi metodą -spełnia-nie spełnia- na



dzień upływu terminu do składania ofert na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

zamawiający uzna warunek za spełniony , jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia tj. dysponuje Kierownikiem robót z uprawnieniami budowlanymi o specjalności
elektrycznej oraz z uprawnieniami SEP w zakresie dozoru - grupa D; - Elektrykiem z

uprawnieniami SEP w zakresie eksploatacji do 1kV - grupa E . Wykonawca może polegać
na potencjale technicznym , osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi metodą -spełnia-nie spełnia- na


dzień upływu terminu do składania ofert na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony

o

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej .
Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia
zasobów odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu nastąpi metodą -spełnia-nie spełnia- na
dzień upływu terminu do składania ofert na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów
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 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;
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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)
1.formularz ofertowy.2.kosztorysy ofertowe w wersji uproszczonej 3.pisemne zobowiązanie innych
podmiotów ( w przypadku, gdy wykonawca polega na zasobach innych podmiotów)

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 gwarancji - 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
1.Zmiana umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1). urzędowej zmiany podatku VAT;
2).niewykonania pełnego zakresu robót 2. Zmiana nastąpi w formie pisemnego aneksu pod rygorem
nieważności.; w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone ,
przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty ,
które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami 3).
szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów 4). zmian dokumentacji
projektowej dokonanych na wniosek zamawiającego; 5). siły wyższej. 6).zamiany zastosowanych
materiałów, a wprowadzenie materiałów podwyższających funkcjonalność budowanych obiektów,
zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa 7).zmiany rodzaju materiałów, wskutek zaprzestania produkcji materiału bądź
wycofania lub wprowadzenia przez producenta materiału o parametrach i cechach użytkowych takich
samych lub lepszych lub jakościowo wyższych lub technologicznie nowszych. Zmiana rodzaju
materiałów wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego, uzyskanie której wymaga przedstawienia
przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia zmiany. Zaproponowane nowe materiały nie mogą
powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w Umowie 8).wystąpienia konieczności
udzielenia wykonawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które
wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy. 9).wystąpienia konieczności wykonania robót
dodatkowych /w tym wady dokumentacji/, zamiennych lub zaniechanych, które wstrzymują lub
opóźniają realizację przedmiotu umowy. 10).wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących
koniecznością dokonania zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje
realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania robót 11).wystąpienia
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy,
w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektów budowlanych 12). zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi ,
archeologicznymi lub terenowymi, nie przewidzianymi w SIWZ 13).zmian będących następstwem
działania organów administracji w szczególności przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp. Lub odmową wydania przez organy
administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji
projektowej 14)zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia spowodowana okolicznościami
określonymi lit. od 3 -13 niniejszego paragrafu 15) zmiany podwykonawców. 2. Zmiana nastąpi w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.wartaboleslawiecka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Warta
Bolesławiecka 40c; 59-720 Raciborowice Górne,I piętro,pok. nr 13 w godz.urzęd.zamawiającego lub
przesłana na wniosek skierowany na ww adres.Cena SIWZ-25,50 zł brutto.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Warta Bolesławiecka 40c; 59-720 Raciborowice
Górne; I piętro, 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

