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

Zaręby Kościelne: ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚWIERśE
KOŃCZANY - ŚWIERśE ZIELONE - ŚWIERśE PANKI - ŚWIERśE KIEŁCZE ETAP II
Numer ogłoszenia: 61770 - 2012; data zamieszczenia: 29.02.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby
Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zareby-kosc.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROZBUDOWA I
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ŚWIERśE KOŃCZANY - ŚWIERśE ZIELONE ŚWIERśE PANKI - ŚWIERśE KIEŁCZE - ETAP II.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: - odtworzenie trasy
i punktów wysokościowych w terenie równinnym - rozebranie przepustów rurowych wykonanie wykopów z transportem urobku taczkami - wykonanie wykopów koparkami formowanie i zagęszczanie nasypów - wykonanie przepustów drogowych - wykonanie
ścieków z elementów betonowych - wykonanie plantowania skarp i dna rowów - wykonanie
umocnienia rowów - wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych warstwa górna po
zagęszczeniu 15 cm - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej, gr.
warstwy wiąŜącej 3 cm - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej,
grubość warstwy ścieralnej 4 cm - wykonanie poboczy Ŝwirowych - wykonanie krawęŜników
betonowych - wykonanie obrzeŜa betonowe o wymiarach 20x6 cm - wykonanie chodnika z
Polbruku na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - ustawienie pionowych
znaki drogowe - oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową - obsianie skarp trawą
- wykonanie zjazdów gospodarczych - wykonanie oświetlenia ulicznego Szczegółowy opis i
zakres robót określają: - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wraz z

przedmiarem robót, - dokumentacja projektowa, - niniejsza specyfikacja istotnych warunków
zamówienia..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6
ustawy Pzp.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0, 45.11.12.20-6,
45.11.12.90-7, 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
15.10.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie przewiduje się
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić aktualny odpis z właściwego
rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp. Ocena spełnienia
warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (

•

wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ ) dołączonych do
oferty.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi przedstawić wykaz co najmniej dwóch wykonanych robót
budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej
2.000.000,- złotych brutto kaŜda z robót budowlanych, z podaniem ich rodzaju
i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, Ŝe roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ ) dołączonych do oferty.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu wg.
formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ )
dołączonych do oferty.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wykazu 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 dla wykonania zamówienia, a takŜe zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez
Zamawiającego i podanych w SIWZ ) dołączonych do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności do wysokości nie mniejszej niŜ 2.000.000,złotych. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana
wg. formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w

dokumentach i oświadczeniach ( wymaganych przez Zamawiającego i
podanych w SIWZ ) dołączonych do oferty.
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 spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, naleŜy przedłoŜyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty
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 dla
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

•

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
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, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:

•

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niŜ
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie
złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, jeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
- wypełniony i podpisany formularz ofertowy, oświadczenia do postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego zgodne z art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru , kosztorys, formularz wskaźników
cenotwórczych
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty.
Warunki takiej zmiany to m.in - Nieterminowe przekazanie przez Zamawiającego terenu
budowy Braki lub wady w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy
Opóźnienie w zakresie dokonywania odbiorów lub prób końcowych Wyjątkowo
niesprzyjające warunki fizyczne Zawieszenie przez zamawiającego wykonania robót
Wyjątkowo niepomyślne warunki klimatyczne Epidemie Nieprzewidziane braki moŜliwości
zatrudnienia personelu lub uzyskania dostaw Jakiekolwiek opóźnienia , utrudnienia lub
przeszkody spowodowane przez dające się przypisać zamawiającemu, personelowi
zamawiającego czy innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie
budowy Zmiana jakości lub innych parametrów dla danego elementu robót budowlanych lub
zmian technologii Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów Zmiana producenta urządzeń lub wyposaŜenia Zmiana wymiarów,
połoŜenia lub wysokości części robót Rezygnacja z części robót Zmiany w kolejności i
terminach wykonywania robót budowlanych Zmiany kluczowego personelu wykonawcy lub
zamawiającego Zmiany podwykonawców, po zaistnieniu okoliczności skutkujących
podjęciem decyzji w zakresie powyŜszych zmian udokumentowanych w sposób pisemny
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zareby-kosc.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14, 07 - 323 Zaręby Kościelne , pok. 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.03.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Zaręby Kościelne , ul. Kowalska 14,
07 - 323 Zaręby Kościelne , sekretariat I piętro.
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: Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

