Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.ugszulborze.pl

Szulborze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej Grędzice - ŚwierżeLeśniewek
Numer ogłoszenia: 48923 - 2016; data zamieszczenia: 02.05.2016
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: Urząd Gminy , ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie, woj.
mazowieckie, tel. 086 4754075, 4754074, faks 086 4754075.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugszulborze.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Grędzice Świerże-Leśniewek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest: Przebudowa drogi gminnej Grędzice - Świerże-Leśniewek. Planowana
przebudowa drogi na odcinku o długości 1,4 km, ma na celu podniesienie parametrów technicznych
i użytkowych drogi wskutek poprawy zagospodarowania istniejącego pasa drogowego poprzez
zlokalizowania w nim niezbędnych elementów drogi i urządzeń z nią związanych wynikających z
ustalonych docelowych warunków transportowych i innych funkcji drogi oraz uwarunkowań
terenowych. Cel osiągnięty zostanie w skutek wykonania korony drogi w nasypie o szerokości 6,5

m o przekroju szlakowym z jezdnią o szerokości 5,0 m i obustronnymi poboczami o szerokościach
po 0,75 m. Nawierzchnia jezdni wykonana będzie z betonu asfaltowego (4 cm warstwa ścieralna +
4 cm warstwa wiążąca) na podbudowie powstałej z recyklingu głębokiego istniejącej nawierzchni
bitumicznej i istniejącej podbudowy gr. 10 cm oraz warstwy doziarnienia z kruszywa łamanego gr.
10 cm. Na poszerzeniach, przewidziano wykonanie podbudowy gr. 20 cm z kruszywa łamanego.
Pobocza wykonane będą o nawierzchniach żwirowych gr. 8 cm oraz w terenie zabudowanym wsi
Świerże-Leśniewek i na wewnętrznych stronach łuków poziomych o nawierzchniach umocnionych
płytami ażurowymi prefabrykowanymi 70-60x40x10 cm. Na istniejących zjazdach przebudowana
będzie nawierzchnia na bitumiczną i żwirową. Istniejące zjazdy z kostki betonowe i granitowej
dostosowane będą do projektowanych rozwiązań przez przekładkę nawierzchni przy pozostawieniu
ich parametrów geometrycznych. Usprawnieniu poddany zostanie powierzchniowy system
odwodnienia w skutek odnowienia rowów przydrożnych oraz remontu istniejących przepustów pod
koroną drogi i zjazdami. Wysokościowo droga nawiązana będzie do istniejącego ukształtowania
terenu a niweleta drogi poddana będzie nieznacznej korekcie w celu uzyskania normatywnych
spadków. Droga po przebudowie nie zmieni swojej funkcji i kategorii. W ramach przedsięwzięcia
nie przewiduje się wycinki zadrzewienia. Szczegóły przedstawiono na projekcie zagospodarowania
terenu w skali 1:500..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



3) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67, ust. 1 pkt. 6 PZP do wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.11.12.90-7, 45.23.31.20-6,
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: 20.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości
15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach
bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. W przypadku wniesienia wadium w
formach, o których mowa w art.. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy PZP, winny one zawierać w
szczególności: określenie przetargu (jego nazwę), nazwę wykonawcy, określenie zamawiającego
jako beneficjenta, wysokość gwarantowanej kwoty wadium, termin ważności (obejmujący okres
związania ofertą) oraz zobowiązania gwaranta do bezwarunkowej i nieodwołalnej wpłaty sumy
wadium na pierwsze żądanie (wystąpienie, wniosek, wezwanie) zamawiającego w przypadkach
określonych w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 ustawy PZP poprzez określenie przypadków zatrzymania
wadium lub wskazanie co najmniej przepisów ustawy PZP. 4. W przypadku wnoszenia wadium w
pieniądzu, kwota określona powyżej winna być przelana na konto nr 37 8923 1050 0800 0420 2008
0009 Bank Spółdzielczy o/Zaręby Kościelne, a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię
polecenia przelewu. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty
(w oryginale) dołączyć do oferty.
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
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. Na podstawie formuły: spełnia / nie spełnia



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

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym

okresie zrealizował min. 2 zamówienia polegające na budowie lub remoncie dróg
publicznych o wartości min. 700 tys. złotych każde. Na podstawie formuły: spełnia / nie
spełnia


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

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej. Na podstawie formuły: spełnia / nie spełnia



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: Wykonawca posiada środki lub
zdolność kredytową na kwotę min. 700 tys. zł. Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 700 tys. zł. Na podstawie formuły: spełnia / nie
spełnia

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;


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;



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.4.4) 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)
Potwierdzenie wpłaty wadium, kosztorysy ofertowe uproszczone

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 jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ugszulborze.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.05.2016 godzina 10:50, miejsce: Urząd Gminy Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324
Szulborze Wielkie.
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: tak

