Przebudowa dróg na terenie gminy Rozdrażew
Numer ogłoszenia: 46277 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rozdrażew , ul. Rynek 3, 63-708 Rozdrażew, woj. wielkopolskie, tel.
062 7221305, faks 062 7221370.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rozdrazew.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 dróg na terenie gminy
Rozdrażew.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje
wykonanie: 1.Przebudowa drogi gminnej nr 764573 w miejscowości Rozdrażew, ul. Łąkowa poprzez
wykonanie następującej konstrukcji jezdni: a) warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=5[MPa] o grubości 10[cm], (2.485,48 m2) b) podbudowa z kruszywa
łamanego 0/63mm o grubości 15[cm], (2.485,48 m2) c) podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o
grubości 8[cm], (2.485,48 m2) d) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S- KR 3/4 o grubości
5[cm] (2.353,0 m2 ). Długość trasy wynosi 530,0[mb], szerokość 4,25[mb] (obmiary zgodne z
kosztorysem ofertowym). 2.Przebudowa drogi gminnej nr 764588 w miejscowości Nowa Wieś poprzez
wykonanie następującej konstrukcji jezdni: a) warstwa wzmacniająca podłoże z kruszywa
stabilizowanego cementem o Rm=2.5[MPa] o grubości 10[cm], (860,0 m2) na długości 215[mb] b)
podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 15[cm], (860,0 m2) na dł. 215[mb] c) podbudowa
z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10[cm], (860,0 m2) na dł. 215[mb] d) warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego AC11S- KR 3/4 o grubości 6[cm], (806,3 m2) na dł. 215[mb] e) warstwa wiążąca z
betonu asfaltowego AC16W o gr. 3[cm], (705,9 m2) na dł.195[mb] f) warstwa ścieralna z betonu
asfaltowego AC11WS-KR 3/4 o gr. 4[cm], (682,5 m2) na dł.195[mb] g) przebudowa przepustu Ø 500 na
rury PP SN8 o szerokości 10[mb] Łączna długość trasy wynosi 410,0[mb], szerokość 3,5 - 3,75[mb]
(obmiary zgodne z kosztorysem ofertowym). 3.Przebudowa drogi gminnej nr 764576 w miejscowości
Grębów poprzez wykonanie następującej konstrukcji jezdni: a) warstwa wzmacniająca podłoże z
kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5[MPa] o grubości 10[cm], (1.243,28m2) b) podbudowa z
kruszywa łamanego 0/63mm o grubości 20[cm], (1.243,28m2) c) podbudowa z kruszywa łamanego
0/31,5mm o grubości 10[cm], (1.243,28m2) d) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S- KR 3/4
o grubości 6[cm], (1.150,08m2) Długość trasy wynosi 283,0[mb], szerokość 4,0[mb] (obmiary zgodne z
kosztorysem ofertowym).
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do wysokości 50 % wartości zamówienia
podstawowego - przebudowa drogi w miejscowości Grębów na dł. 93,00[mb].

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.

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: 15.07.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości 19.000,00zł (słownie: dziewiętnaścietysięcyzłotych 00/100). 2. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a)pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego wskazany w punkcie 3 niniejszego rozdziału, b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)
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 2000 Nr 109,
poz. 1158, ze zm.). 3. Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Urząd Gminy Rozdrażew, Bank Spółdzielczy Dobrzyca O/Rozdrażew numer konta: 78
8409 000 102 000 2152 0000001 Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przebudowa dróg na
terenie gminy Rozdrażew. Jeżeli wadium wniesione zostanie w pieniądzu przelewem, Wykonawca
dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. 4. Wadium w
pieniądzu musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert tj. do dnia 23.04.2015 r. do
godz. 9.30. 5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w
terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w
punkcie 3 niniejszego rozdziału. 6. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu,
wymagane jest dołączenie oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego i złożenie w
kasie Urzędu Gminy, najpóźniej w terminie złożenia ofert. Kopię poświadczoną za zgodność z
oryginałem należy załączyć do oferty. Dokumenty, o których mowa w punkcie 2.b-e muszą zachować
ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą. 7.Wykonawca, którego oferta nie
będzie zabezpieczona wadium odpowiadającym powyższym wymaganiom, zostanie wykluczony z
ubiegania się o udzielenie zamówienia. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy PZP. 9.
Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je
wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy
na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego
stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
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 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2
ustawy. Spełnienie warunków udziału zostanie ocenione wg poniższych zasad: 1.
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Opis sposobu dokonywania oceny tego
warunku: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży aktualny
wypis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, przynajmniej trzech zadań polegających na wykonaniu
przebudowy dróg z betonu asfaltowego. Wykaz musi zawierać daty i miejsca wykonania,
rodzaj i wartość robót, adres inwestora wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Należy dołączyć referencje lub kserokopie protokółów
końcowych odbioru robót. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje sprzętem technicznym w ilości
co najmniej: samochody ciężarowe samowyładowcze 3 szt., układarka do masy
bitumicznej 1 szt., walec drogowy statyczny > 10t i 15t 2 szt., równiarka 1 szt., samochód
dostawczy 0,9t 1 szt., zagęszczarka do gruntu 400kg 1 szt. Ocena spełnienia wyżej
wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w
rozdziale IX SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż
ww. warunki Wykonawca spełnił.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, w celu wykonania zamówienia, co
najmniej jedną sześcioosobową brygadą roboczą i minimum jedną osobą posiadającą
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji kierownika budowy w branży drogowej
w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg, przewidzianą do pełnienia
funkcji kierownika robót. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana
zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX SIWZ. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dostęp lub dysponuje
środkami finansowymi w wysokości 50% zaoferowanej ceny brutto oraz jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej związanej z przedmiotem zamówienia na
sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000,00 zł. Polisa winna być opłacona na czas

związania ofertą, a w przypadku, gdy polisa nie obejmuje czasu trwania zamówienia
Wykonawca złoży oświadczenie o dalszej kontynuacji ubezpieczenia do terminu
zakończenia robót. Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale IX niniejszej specyfikacji. Z treści
załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca
spełnił.
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:
•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;

•

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług
lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami;

•

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;

•

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;

•

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;

•

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

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.4.3) 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;

•

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 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 niż
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
- wystawione 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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
•

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że
dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.rozdrazew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63 - 708 Rozdrażew, pok. Nr 10.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
23.04.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Rozdrażew, ul. Rynek 3, 63 - 708 Rozdrażew, pok. Nr
4.
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
Wójt Gminy
/-/ Mariusz Dymarski

