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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl/

Włodawa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733L Uhrusk - Łukówek

Numer ogłoszenia: 131699 - 2016; data zamieszczenia: 12.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

~ zamówienia publicznego

D zawarcia umowy ramowej
D ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

J. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lubelska 60/6, 22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. 82

5723018, faks 825725513.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

J. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733L Uhrusk-

Łukówek.

11.1.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa drogi obejmuje odcinek drogi

od km 0+000 do km 2+232. Szczegółowy opis i zakres zamówienia zawiera Projekt budowlano - wykonawczy.

11.1.5)

D przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

11.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.10.00-5.

11.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.8)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I

TECHNICZNYM

11I.1)WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w
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wysokości 50.000,00 zł do dnia 27.07.2016r. do godz. 10:30. 2. Wadium może być wnoszone w formach określonych

wart. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w formie

pieniężnej, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Przebudowa drogi powiatowej Nr 1733L Uhrusk - Łukówek na

rachunek ZDP w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56804200060550163220000040. 4. W ofercie należy

złożyć dokument potwierdzający wniesienia wadium. 5. Wykonawca którego oferta została wybrana traci wadium

wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia

publicznego na warunkach określonych w ofercie b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy c)

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy. Uwaga: Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w terminie jeżeli wpłynie na

konto ZDP przed upływem terminu składania ofert.

11I.2)ZALICZKI

111.3)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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

11I.3.2)Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 budowy, przebudowy

lub remonty dróg, co najmniej klasy L o wartości zamówienia 1.000.000 zł brutto każda z podaniem ich

rodzaju oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te

zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń

potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia-nie spełnia

określony warunek

11I.3.3)Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

IIL3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika budowy posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami w branży drogowej oraz aktualne zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o

ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i

oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia-nie

spełnia określony warunek
f'
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11I.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca

zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

11I.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

111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy,

oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

; ..

• 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 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;

111.4.2)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;

11I.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedkłada:

11I.4.3.1)dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

r..

• 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;

111.4.4)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
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przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian do Umowy: 1) Z powodu zaistnienia omyłki

pisarskiej lub rachunkowej; 2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy; 3) Z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania

przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które zaakceptuje na piśmie

Zamawiający; 4) W przypadku powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych w

Umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści Umowy będzie umożliwiać usunięcie

rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony; 5)

Przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych; 6) Wystąpienia robót

zamiennych w stosunku do przewidzianych zamówieniem, w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do

f,' prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy; 7) Wydłużenie terminu zakończenia realizacji Umowy z powodu

I
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ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

11I.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 11I.4) albo w pkt 11I.5)

1. Zaakceptowany (podpisany) wzór umowy. 2. Pełnomocnictwa do reprezentowania w postępowaniu i podpisania

umowy (w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie). 3. Dowód wniesienia wadium

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.2.2)

Dprzeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

zaistnienia po zawarciu Umowy przypadku siły wyższej, przez którą rozumieć się będzie zdarzenie zewnętrzne,

którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec. Za siłę wyższą uważać się będzie w

I, • szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne uniemożliwiające

l; wykonanie zamówienia w terminie umownym lub powodujące zmianę zakresu robót; Jeżeli Inspektor nadzoru

zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu wystąpienia siły wyższej, Wykonawca zabezpieczy

'j. ,

teren budowy tak szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane

roboty. 8) W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych nie pozwalających na prowadzenie prac oraz

uniernożliwiaiących zapewnienie ich odpowiedniej jakości (ciągłe opady atmosferyczne, niska lub wysoka temperatura

powietrza); 2. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem

nieważności w formie aneksu podpisanego przez obie Strony.
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IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

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

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zarządu Dróg

Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.07.2016 godzina

i. 10:30, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. lubelska 60, 22-200 Włodawa - Sekretariat.

J.,

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 27.07.2016r. o godz. 10:45.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
>

~':\.;:,.. Europejskiej: Zadanie realizowane w ramach poddziałania ,Wspieranie inwestycji związanych z tworzeniem,

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w

oszczędzanie energii objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich.

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

DYREK'F-tTR
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