Ogłoszenie nr 590498-N-2018 z dnia 2018-07-17 r.
Gmina Rozdrażew: Przebudowa dróg gminnych- tłuczniowe
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: Gmina Rozdrażew, krajowy numer identyfikacyjny
25085518500000, ul. ul. Rynek 3 , 63708 Rozdrażew, woj. wielkopolskie, państwo Polska,
tel. 627 221 305, e-mail wjasniak@rozdrazew.pl, faks 627 221 370.
Adres strony internetowej (URL):

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: Administracja samorządowa
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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.rozdrazew.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:
Nie
Inny sposób:
Adres:

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 dróg gminnychtłuczniowe
Numer referencyjny: GK.271.3.2018 H.Sz.
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 dróg z
nawierzchni gruntowych na tłuczniowe w miejscowościach Trzemeszno i Nowa Wieś 1.
Szczegółowy opis przedmiotu został określony w przedmiarach robót i kosztorysach
ofertowych stanowiących załącznik Nr 11 do SIWZ i dokumentacji projektowej stanowiącej
załącznik nr 10 do SIWZ. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1) droga w
Trzemesznie - zagęszczenie mechaniczne podłoża - 3063 m² - warstwa dolna podbudowy z
kruszywa łamanego o grubości 15 cm - 3063 m² - warstwa górna podbudowy z kruszywa
łamanego o grubości 5 cm - 3063 m² - roboty ziemne ( odtworzenie rowu ) 100 m³ - 2) droga
w Nowej Wsi - rozebranie mechaniczne nawierzchni z kruszywa(korytowanie) 1935,5 m² roboty ziemne koparkami 290,4 m³ - zagęszczenie mechaniczne podłoża 1935,5 m² - warstwa
dolna podbudowy z kruszywa o grubości 35 cm 1935,5 m² (obmiary zgodne z przedmiarem i
kosztorysem ofertowym). Uwaga: Wymienione w przedmiarze robót nazwy
wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich
użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako
zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może
zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zm.).
Wykonawca w ramach wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania: wszystkich robót, które określa przedmiar robót/kosztorys ofertowy, - dokumentacji
powykonawczej geodezyjnej (inwentaryzacja), Dodatkowe informacje Zamawiającego ¬ Plac
budowy Zamawiający przekaże w dniu podpisania umowy z Wykonawcą. ¬ Tabele R
(robocizna), M (materiały), S (sprzęt) - załączone do kosztorysu ofertowego nie muszą być
wypełniane, a obrazują poglądowo zakres prac i nakładów jakie należy ponieść. ¬
Wykonawca zobowiązany będzie zabezpieczyć plac budowy zgodnie z przepisami ochrony
ppoż. i bhp. ¬ Urządzenia i materiały, stosowane przy realizacji przedmiotu niniejszego
zamówienia, muszą posiadać stosowne, wymagane przepisami prawa atesty lub dopuszczenia
do obrotu gospodarczego.
II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
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: 2018-10-25
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: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1)
spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust.1b ustawy PZP: a) dotyczące kompetencji
lub uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku udziału. 2) nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt.12-23 i art.24 ust.5 pkt.1-4 ustawy PZP
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 150 000 zł
(słownie: stopięćdziesiąttysiecy), − posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości nie niższej niż 80 000,00 zł ( słownie:osiemdziesiąttysięcy)
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie
wykonali przynajmniej trzy zadania polegające na wykonaniu budowy dróg tłuczniowych,
placów, parkingów na powierzchni co najmniej 1000 m² oraz dysponują sprzętem
technicznym w ilości co najmniej: równiarką samojezdną 1 szt., samochodem ciężarowym
samowyładowczym 1 szt., koparko-ładowarką 1 szt., walcem statycznym 1 szt., co najmniej
jedną czteroosobową 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.
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:
Tak
Informacje dodatkowe: Powyższy wymóg dotyczy kierownika robót
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 3 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:
1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Uwaga: a) Wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3
dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
b) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje,
potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, c) Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 1) odpis z właściwego rejestru lub centrali
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o
art.24 ust.5 pkt 1 PZP 2) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności 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 ofert; 3) aktualne
zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub dokument potwierdzający,
że Wykonawca zawarł porozumienie z odpowiednim organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert; 5a. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w: 1) ust. 4 pkt 1) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w
przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ
sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) ust. 4 pkt 2) i 3) – składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami w szczególności 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 ofert. 5b. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa w ust. 4a pkt 1) i 2), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5c. W przypadku wątpliwości
co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych
informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
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:
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną w rozdziale IX ust. 1 pkt 1b) SIWZ, tj. 150.000 zł; w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć jeden wspólny dokument
potwierdzający, że wszyscy Wykonawcy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż określona w rozdziale IX
ust. 1 pkt 1b) SIWZ; 2) Dokument w postaci informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej minimalną (80.000 zł ) określoną w rozdziale
IX ust. 1 pkt 1b) SIWZ, wysokość posiadanych środków finansowych lub co najmniej taką
zdolność kredytową Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia; w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokument ten składa
przynajmniej jeden z Wykonawców lub mogą złożyć odrębne dokumenty potwierdzające, że
łącznie wszyscy Wykonawcy dysponują minimalną, określoną w rozdziale IX ust. 1 pkt 1b)
SIWZ, kwotą lub taką zdolnością kredytową; 3) wykaz trzech robót budowlanych
wymienionych w rozdziale IX ust. 1 pkt 1c) SIWZ, wykonanych w okresie pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i
miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających /referencje lub
protokoły odbioru robót/, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone – załącznik Nr 4 do specyfikacji. Uwaga: Zamawiający
wyjaśnia, iż poprzez przedstawienie w wykazie wykonanych robót budowlanych o podobnym
charakterze rozumie roboty polegające na budowie dróg tłuczniowych, placów, parkingów na
powierzchni co najmniej 1000,00 m², każda z robót, 4) wykaz osób w tym kierownik budowy,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacją na temat kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia kierownika budowy, niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o
podstawie dysponowania tymi osobami – załącznik Nr 5 do specyfikacji; Uwaga: wykaz musi
zawierać co najmniej: ▪ jedną co najmniej czteroosobową brygadę roboczą, bez wymieniana
osób z nazwiska, ▪ jedną osobę posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
kierownika budowy w branży drogowej w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w
zakresie dróg przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika budowy, do wykazu należy
dołączyć oświadczenie Wykonawcy potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do
kierowania robotami budowlanymi przez wskazaną osobę Zakres wykazu musi potwierdzać
spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale IX ust. 1 pkt 1c) w zakresie
doświadczenia; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wykaz
wraz z dowodami składa przynajmniej jeden w Wykonawców; wzór wykazu znajduje się w
załączniku nr 5 do SIWZ. Jeżeli załączony wykaz wykonanych usług będzie potwierdzać
wartość tych usług w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na
PLN wg średniego kursu NBP z dnia, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane; w przypadku gdy w przedstawionym wykazie wskazane zostaną przez
Wykonawcę wartości w walucie innej niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na PLN wg
kursu średniego NBP na dzień, w którym ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane. W
razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej w pkt. 3,
budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu

wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie,
Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub
dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 5) wykaz sprzętu, narzędzi, wyposażenia
zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót w celu wykonania
zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; zakres ww.
dokumentu musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w rozdziale IX
ust. 1 pkt 1c) SIWZ (wzór wykazu znajduje się w załączniku nr 3 do SIWZ);
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)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1. Wykonawca przystępując do przetargu jest
obowiązany wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słowniezłotych:pięćtysięcy 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 oszczędnościowokredytowej, 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 2014r, poz. 1804, 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
0001 0200 0215 2000 0001 Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium- przebudowa
dróg gminnych- tłuczniowe” 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 03.08.2018 r. do godz.09:30 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. Nie wniesienie
wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje odrzucenie oferty
Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP.
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
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

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
90,00
gwarancja 10,00
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:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje
możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność
zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);
b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania
do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z
brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych
lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazaniu przez Zamawiającego
terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem
przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi
okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością wykonania
zamówień dodatkowych lub - wykonywaniem zamówień uzupełniających, gdy celowym jest
aby nawierzchnia asfaltowa była wykonana w tym samym terminie na zamówieniu
podstawowym i uzupełniającym, c) niezbędnego rozszerzenia zakresu rzeczowego robót w
związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, których strony nie mogły przewidzieć na
dzień jej zawarcia.
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: 2018-08-03, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
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:

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
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

