
Wlodawa: Remont cZCJ.stkowynawierzchni bitumicznych drag
powiatowych . 3

Numer ogloszenia: 255080 ·2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGlOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

bmieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.
Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

I. 1) NAZJNA1ADRES: Zarzqd Dr6g Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 Wfodawa, woj. lubelskie, tel. 82
5723018, faks 82 5725513.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1)Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Remont cZqstkowy nawierzchni bitumicznych
dr6g powiatowych - 3.
11.1.2)Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane.
11.1.4)OkreSlenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest
remont cZqstkowy nawierzchni bitumicznych dr6g powiatowych emulsjq asfaltowq i grysem bazaltowym. Zakres
zam6wienia obejmuje: - wyboje 0 sredniej gfEi1bokosci4 cm - 6000 m2, - rakowiny i sPEi1kania- 1000 m2.
11.1.5)przewiduje si~ udzielenie zam6wien uzupelniajqcych:

OkreSlenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wien uzupelniajqcych
Zamawiajqcy przewiduje zam6wienia uzupefniajqce, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Prawo zam6wieri publicznych stanowiqcych nie wiEi1cejniz 50% wartosci zam6wienia podstawowego

11.1.6)Wsp61ny Slownik bm6wien (CPV): 45.23.31.42-6.
11.1.7)Czy dopuszcza si~ zloienie oferty cZ~Sciowej: nie.
11.1.8)Czy dopuszcza si~ zloienie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

11I.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Kazdy oferent przystEi1Pujqcydo przetargu obowiqzany jest wniese wadium w
wysokosci 5.000 zf do dnia 16.07.2013 r. do godz. 10:30. 2. Wadium moze bye wnoszone w formach
okreslonych wart. 45, ust. 6 ustawy Prawo zam6wieri publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest
wnoszone w formie pieniEi1znej,nalezy je wplacie przelewem z dopiskiem Remont cZqstkowy nawierzchni
bitumicznych - 3 na rachunek ZDP w Banku SpOfdzielczym w Parczewie Nr 56804200060550 163220000040.
4. W ofercie nalezy zfozye dokument potwierdzajqcy wniesienia wadium. 5. Wykonawca kt6rego oferta zostafa
wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz lamawiajqcego w przypadku gdy: a) odm6wif podpisania
umowy w sprawie zam6wienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie b) nie wni6sf zabezpieczenia

http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl


nalezytego wykonania umowy c) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stato si~ nie mozliwe z
przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy
111.2)ZALlCZKI
111.3)WARUNKI UDZlAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA
TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa nakladajCl obowiClzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spetnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

111.3.2)Wiedza i dOSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Wykonawca musi wykazac, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszy - w tym okresie,
wykonat, co najmniej 2 roboty odpowiadajqce swoim rodzajem robotom budowlanym
stanowiqcym przedmiot zam6wienia z podaniem ich rodzaju oraz daty i miejsca
wykonania oraz zatqczeniem dokument6w potwierdzajqcych, ze roboty te zostaty
wykonane nalezycie. Ocena spetnienia przez Wykonawc~ warunk6w udziatu w
post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie przedtozonych przez Wykonawc~
dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spetnianie warunk6w udziafu w
post~powaniu wedtug formuty spetnia-nie spefnia okreslony warunek.

11I.3.3) Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na potwierdzenie spetnienia warunku dysponowania potencjatem technicznym do
wykonania zam6wienia Wykonawca winien wykazac dysponowanie ponizszym
sprz~tem: - skrapiarka do bitumu lub remonter - 1 szt. - samoch6d ci~zarowy - 1 szt. -
samoch6d dostawczy - 1 szt. - spr~tarka - 1 szt. Ocena spetnienia przez Wykonawc~
warunk6w udziatu w post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie przedtotonych
przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spetnianie warunk6w
udziafu w post~powaniu wedfug formufy spetnia-nie spetnia okreslony warunek.

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na potwierdzenie spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia Wykonawca winien wykazac 1 osob~ do petnienia funkcji kierownika Budowy
posiadajqcq wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy drogowej
oraz aktualne zaswiadczenie Okr~gowej Izby Inzynier6w Budownictwa 0 ubezpieczeniu
od odpowiedzialnosci cywilnej. Ocena spetnienia przez Wykonawc~ warunk6w udziatu w
post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie przedtozonych przez Wykonawc~
dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spetnianie warunk6w udziatu w
post~powaniu wedtug formuty spetnia-nie spetnia okreslony warunek.

11I.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazac posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia na wartosc nie mniejszq nit wysokosc ceny ofertowej. Ocena
spetnienia przez Wykonawc~ warunk6w udziatu w post~powaniu odbywac si~ b~dzie na
podstawie przedtozonych przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych
spetnianie warunk6w udziafu w post~powaniu wedtug formuty spetnia-nie spetnia
okreslony warunek.



111.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENT ACH, JAKIE MAJJ\ DOST ARCZVC WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZlAt.U W POST~POWANIUORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

111.4.1)W zakresie wykazania spetniania przez wykonawc~ warunkow, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 1

ustawy, oprocz oSwiadczenia 0 spetnianiu warunkow udziatu w post~powaniu nalezy przedtozyc:

• wykaz rob6t budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed uptywem terminu sktadania
ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca
wykonania oraz z zatqczeniem dowod6w dotyczqcych najwazniejszych rob6t, okreslajqcych, czy
roboty te zostaty wykonane w spos6b nalezyty oraz wskazujqcych, czy zostaty wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone;

• wykaz narz~dzi, wyposazenia zaktadu i urzqdzen technicznych dost~pnych wykonawcy ustug lub
rob6t budowlanych w celu wykonania zam6wienia wraz z informacjq 0 podstawie do dysponowania tymi
zasobami;

• wykaz os6b, kt6re b~dq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci odpowiedzialnych
za swiadczenie ustug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztakenia niezb~dnych do wykonania
zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjq 0 podstawie do
dysponowania tymi osobami;

• oswiadczenie, ze osoby, kt6re b~dq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien;

• optaconq polis~, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia.

11I.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nalezy
przedtozyc:

• aktualny odpis z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed
uptywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie
zam6wienia albo sktadania ofert;

111.4.3) Dokumenty podmiot6w zagranicznych
Jezeli wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedktada:
111.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego Iikwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed
uptywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie
zam6wienia albo sktadania ofert;

• lista podmiot6w nalezqcych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. 0 ochronie konkurencji i konsument6w albo informacji 0 tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowej;



111.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt IliA) albo w pkt 111.5)

1. Pelnomocnictwa do reprezentowania w post~powaniu i podpisania umowy ( w przypadku wsp61nego ubiegania

si~ Wykonawc6w 0 zam6wienie). 2. Dow6d wniesienia wadium. 3. Podpisany (zaakceptowany) wz6r umowy.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie
kt6rej dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreSlenie warunk6w zmian
Zamawiajqcy przewiduje mozliwosc dokonania zmian w umowie na ponizszych warunkach: a) w przypadku

zmiany stawki podatku VAT przez wtadz~ ustawodawczq w trakcie trwania umowy, b) w przypadku wystqpienia

niekorzystnych warunk6w pogodowych uniemozliwiajqcych wykonanie zam6wienia w terminie umownym, c) w

przypadku wystqpienia sity wyzszej (kl~ski zywiotowe spowodowane przez burze, huragany i inne

uniemozliwiajqce wykonanie zam6wienia w terminie umownym), d) dziatan os6b trzecich utrudniajqcych lub

uniemozliwiajqcych realizacj~ umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IVA.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia:
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

Specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia mozna uzyskae pod adresem: Zarzqd Dr6g Powiatowych

we Wtodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wtodawa.

IV.4A) Termin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu lub ofert: 16.07.2013
godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarzqdu Dr6g Powiatowych we Wtodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wtodawa, II

pi~tro, pok6j nr 101. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego 16.07.2013 r. 0 godz. 10:45.

IVA.5) Termin zwiClzania ofertCl:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczClce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodzClcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajClcych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), kt6re mialy bye przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub cZ~Sci zam6wienia: nie

OY?;. KT6R<)
into 9 laws Kadrow
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