Ogłoszenie nr 505085-N-2018 z dnia 2018-01-12 r.
Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach: Przebudowa drogi powiatowej Nr
1519L od km 2+190,00 do km 5+515,00 na terenie gminy Żyrzyn
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz
wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do
jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie
mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub
wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli
prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają
postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz
osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Puławach, krajowy numer
identyfikacyjny 43102930000000, ul. ul. Składowa , 24100 Puławy,
woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 884 160, e-mail pzd.pulawy@hot.pl,
faks 818 880 388.
Adres strony internetowej (URL): www.pzd.pulawy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i
urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji
samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania,
czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania
można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pzd.pulawy.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja
istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.pulawy.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji
można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy
przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Poczta Polska, osobiście, kurier
Adres:
ul. Składowa 1A, 21-100 Pulawy
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można
uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1519L od km 2+190,00 do km 5+515,00 na terenie gminy Żyrzyn
Numer referencyjny: 1/PZD/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono
dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać

w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części
lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone
zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań
) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia
jest: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1519L od km 2+190,00 do km 5+515,00 na
terenie gminy Żyrzyn”. Zakres przedsięwzięcia dla drogi powiatowej Nr 1519L
obejmuje m.in.: Roboty przygotowawcze i pomiarowe; Rozbiórkę istniejących
przepustów i wykonanie przepustów rurowych PEHHD fi 60cm wraz ze ściankami
czołowymi pod jezdnią w km: 2+448,50; 4+553,00; 5+245,00; Rozbiórkę
istniejących przepustów i wykonanie przepustów rurowych PEHD fi 50cm wraz ze
ściankami czołowymi pod drogami gminnymi nr 107459L oraz 107455L;
Wykonanie nowych przepustów rurowych PEHD fi 40cm pod zjazdami i peronami
przystankowymi na odcinku od km 2+190,00 do km 3+673,00 – strona prawa wraz
z udrożnieniem rowu na tym odcinku; Wykonanie 4 szt. nowych peronów
przystankowych z kostki brukowej o długości 8,0 m i szerokości wg. planu
sytuacyjnego; Wykonanie nowych w-w asfaltowych na skrzyżowaniach z drogami
gminnymi i powiatowymi; Wykonanie opornika z kruszywa łamanego 0-31,5mm
gr. 25cm i szerokości 0,3m jednostronnie na odcinku od km 3+673,00 oraz
obustronnie wzdłuż całej jezdni na odcinku od km 3+673,00; Regulację
istniejących zjazdów na szerokości istn. lewostronnego chodnika z kostki brukowej
na odcinku od km 2+190,00 do km 2+703,00; Wykonanie prawostronnego

chodnika z kostki brukowej o szerokości 2,0 m na odcinku od km 2+687,00 do km
3+167,00; Oczyszczenie istniejącej nawierzchni asfaltowej; Skropienie emulsją
asfaltową w ilości 0,5kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej; Wykonanie
warstwy wyrównawczo – wiążącej z betonu asfaltowego AC16W KR3 o średniej
gr. 5,3 cm i szer. 5,6 m; Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2 warstwy
wiążącej; Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S KR3 o gr. 4
cm i szer. 5,5 m; Wykonanie poboczy szer. 1,0 – 1,5 m ulepszonych kruszywem
łamanym 0-31,5 mm gr. 12 cm po obu stronach jezdni; Regulację istniejących
zjazdów z kostki brukowej betonowej; Wykonanie nawierzchni zjazdów z
kruszywa łamanego 0,31,5 mm do istniejących posesji; Oczyszczenie z namułu i
wyprofilowanie istniejącego rowu lewostronnego od km 2+708,00 do km
3+673,00; Roboty porządkowe; Wykonanie wyniesionego przejścia z kostki
brukowej o wymiarach 5,5x8,8m w km 3+152,50 w msc. Zagrody; Ustawienie
nowego oznakowania pionowego i poziomego; 1.Realizacja zamówienia podlega
prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.).
2.Szczegółowo przedmiot zamówienia określony został za pomocą: •projektu
wykonawczego – pkt. XXXII SIWZ; •specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót budowlanych – pkt. XXXI SIWZ; •przedmiaru robót – pkt. XXX SIWZ;
•projektu stałej organizacji ruchu – pkt. XXXIII SIWZ; 3.Wykonawca przed
złożeniem oferty zobowiązany jest do sprawdzenia w/w dokumentacji.
4.Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji
inwestycji będącej przedmiotem niniejszego zamówienia. 5.Stosownie do art. 29
ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawców na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących
niniejsze zamówienie, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku –
Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze zmianami). 6.Obowiązek
określony w pkt. III.5 SIWZ dotyczy także podwykonawców. Wykonawca jest

zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy
zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób
wykonujących niniejsze zamówienie publiczne, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 1666 ze
zmianami).. 7.Wykonawca składa oświadczenie, że osoby wykonujące niniejsze
zamówienie publiczne są zatrudnione na podstawie umowy o pracę przed
przystąpieniem do realizacji zamówienia. Zamawiający nie przekaże Wykonawcy
placu budowy do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu
poprzedzającym. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia
będzie traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 8.Każdorazowa zmiana
osób objętych oświadczeniem nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca
przedstawia do wiadomości Zamawiającego najpóźniej z chwilą objęcia przez
nową osobę pełnionej funkcji dodatkowe oświadczenie w tym przedmiocie).
9.Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie robotami objętymi
zamówieniem, tak długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające
kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane.
Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo
Zamawiającemu do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa
w realizacji robót wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie
traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i
nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. 10.Wykonawca
zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i
sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną
jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporządzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).
Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienia
zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian

gruntowych) oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany
jest dostarczyć dokumentację geodezyjną powykonawczą w wersji papierowej oraz
elektronicznej w formacie dxf i pdf. 11.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy,
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 12.Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy
Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego
jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych). 13.Za rozwiązanie równoważne uznane
będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu
innego niż określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST)
wchodzących w skład Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
budowlanych zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie
gorsze niż określone w SST. 14.Wszystkie materiały użyte do realizacji przedmiotu
zamówienia powinny odpowiadać wymaganiom poszczególnych Szczegółowych
specyfikacji technicznych wchodzących w skład Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do Umowy.
15.Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz
ich producenci, należy traktować je jako przykładowe. Do realizacji robót mogą
być stosowane urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach
technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone do stosowania w krajach
Unii Europejskiej. 16.Za zabezpieczenie robót (wykonanie projektu organizacji
ruchu na czas prowadzenia robót w inny sposób niż przewidział to Zamawiający w
swoim projekcie organizacji ruchu oraz oznakowanie na czas prowadzenia robót) –
odpowiedzialny jest Wykonawca robót i nie stanowi podstawy do żądania
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy. 17.Wykonawca zobowiązany jest do
opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz
programu zapewnienia jakości. 18.Zamawiający ustala wynagrodzenie
kosztorysowe za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o
wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej
lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1
pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną
udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6
pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który
została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony
dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-10-10
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE
PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolności techniczne: warunek zostanie spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
min. 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi
(z wyłączeniem remontów cząstkowych) w technologii mas bitumicznych, przy
czym jej wartość nie może być mniejsza niż 800 000,00 zł brutto i
udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. Zdolności zawodowe:
Kierownik robót - 1 osoba, która musi posiadać uprawnienia budowlane w
specjalności drogowej, uprawniające do kierowania robotami objętych
zamówieniem. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które
zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12
ust. 1 ppkt 2, ust. 7, art. 12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów
obowiązujących przed wejściem w życie ustawy Prawo budowlane z 1994 r.,
natomiast w przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii
Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo
Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli konfederacji
szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w Ustawie
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2016, poz. 65).
Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o
uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług

transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo
udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą
izbą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art.
24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne
podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w
postępowaniu: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24
ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie określających, że Wykonawca wykonał min. 1 robotę budowlaną
polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi w technologii mas
bitumicznych ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg), przy czym jej
wartość nie może być mniejsza niż 800 000,00 zł brutto wraz z podaniem jej
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta
została wykonana z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana
została wykonana należycie, w szczególności informacja o tym, czy robota została
wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona,
przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykonawca powinien wykazać, że w
wykonaniu zamówienia będzie uczestniczyła 1osoba pełniąca funkcję Kierownika
robót posiadająca wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w branży drogowej;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji
potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z
opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie
będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości
postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i
specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy
Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert
wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego
opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,
jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania,
którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających
negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji
elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej

umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo
wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie istotne zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane
wyłącznie pod rygorem nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie
strony w następujących przypadkach: 1.w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj.
działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe i inne) lub
gdy warunki atmosferyczne odbiegają od przeciętnych w danym okresie czasu,
występujących na przestrzeni ostatnich 5 lat albo odbiegają od warunków
określonych w SST i uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia oraz
uniemożliwiają zapewnienie jego odpowiedniej jakości, przeprowadzanie prób i
sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów - skutkujące uprawnieniem Stron do
zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 2.z powodu zaistnienia
omyłki pisarskiej co do dat uwidocznionych w umowie - skutkujące uprawnieniem
Stron do zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 3.z powodu
wystąpienia robót zamiennych skutkujących uprawnieniem stron - oprócz zmiany
terminu zamówienia - również do zmiany wysokości wynagrodzenia i zakresu
przedmiotu umowy; 4.z powodu wystąpienia robót dodatkowych skutkujących
uprawnieniem stron - oprócz zmiany terminu zamówienia - również do zmiany
wysokości wynagrodzenia i zakresu przedmiotu umowy; 5.z powodu zmiany
przepisów prawa mających wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy - skutkujących
uprawnieniem stron do zmiany wysokości tego wynagrodzenia; wyłącznie do
wysokości posiadanych przez Zamawiającego środków finansowych na wykonanie
przedmiotu zamówienia; 6.z powodu zmiany przepisów prawa mających wpływ na

realizację przedmiotu zamówienia - uprawniających Strony do zmiany terminu
wykonania umowy; 7.z powodu konieczności zmiany technologii robót w stosunku
do technologii przewidzianej w dokumentacji projektowej - skutkujące
możliwością zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokości
wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu zamówienia; 8.z powodu zmiany
materiałów gwarantujących realizację robót w zgodzie z uzyskaną decyzją
pozwolenia na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych
nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej - uprawniające Strony do
zmiany zakresu przedmiotu zamówienia; 9.z powodu wystąpienia obiektywnych
czynników uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z pierwotnym terminem
- uprawniających Strony do zmiany terminu wykonania umowy; 10.z powodu
wystąpienia w trakcie realizacji umowy okoliczności uzasadniających dokonanie
uściśleń/uzupełnień/zmian postanowień umowy korzystnych dla Zamawiającego.
W powyższej sytuacji wynagrodzenie Wykonawcy nie zostanie zwiększone; 11.z
powodu wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z robotami prowadzonymi
równolegle przez inne podmioty, infrastrukturą towarzyszącą lub innymi
uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do
zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu
wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń skutkujących uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania zamówienia i
wynagrodzenia; 12.z powodu wystąpienia okoliczności powodujących
zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia - skutkujących uprawnieniem Stron
do zmiany terminu wykonania zamówienia i wynagrodzenia; 13.na wniosek
Wykonawcy i po spełnieniu warunków określonych we wzorze umowy
dotyczących podwykonawstwa, Wykonawca może modyfikować w trakcie
wykonywania zamówienia złożone w ofercie deklaracje odnośnie
podwykonawstwa poprzez: •wskazanie innych podwykonawców; •rezygnację z
podwykonawców; •wskazanie innego zakresu podwykonawstwa •wykonanie
zamówienia przy pomocy podwykonawców pomimo niewskazania w
postępowaniu żadnej części zamówienia przeznaczonej do wykonania w ramach
podwykonawstwa; a także w innych przypadkach wymienionych w art. 144 ustawy

Pzp. 14.Podstawą do dokonania powyższych zmian jest złożenie przez jedną ze
Stron wniosku i jego akceptacja przez Stronę drugą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli
dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2018-01-29, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia
zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego
terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace
rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie

całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT
CZĘŚCIOWYCH

Wydruk strony

