
Wlodawa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w m. Korol6wka -
Etap I

Numer ogloszenia: 325134 - 2012; data zamieszczenia: 31.08.2012
OGlOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiqzkowe.

Ogloszenie dotyczy: zam6wienia publicznego.

I. 1) NAZtNA 1ADRES: zarzqd Dr6g Powiatowych , ul. Lubelska 60/6,22-200 Wtodawa, woj. lubelskie, tel. 82

5723018, faks 825725513.

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

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJPtCEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajetcego: przebudowa drogi powiatowej Nr 1705L w m.
Korol6wka - Etap I.

11.1.2) Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane.

11.1.3) 9kreSienie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: zam6wienie obejmuje odcinek 658

mb od km 0+550 do km 1+208. zakres rob6t: - roboty ziemne; - wykonanie podbud6w; - wykonanie zjazd6w; -

oznakowanie; - zabezpieczenie kabli rurami z tworzyw sztucznych. Szczegrnowy opis przedmiotu zam6wienia

okresla projekt wykonawczy przebudowy drogi oraz Szczegrnowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru
rob6t.

11.1.4) Czy przewiduje si~ udzielenie zam6wien uzupelniajetcych: nie.

11.1.5)Wsp61ny Slownik Zam6wien (CPV): 45.23.31.20-6.

11.1.6) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty cZ~Sciowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza si~ zlozenie oferty wariantowej: nie.

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

11I.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Kazdy oferent przyst~pujqcy do przetargu obowiqzany jest wniesc wadium w

wysokosci 5 000,00 zt (stownie: pi~e tysi~cy ztotych) do dnia 18.09.2012r. do godz. 10:30.2. Wadium moze bye

wnoszone w formach okreslonych wart. 45, ust. 6 ustawy Prawo zam6wien publicznych. 3. W przypadku, kiedy

wadium jest wnoszone w formie pieni~znej. nalezy je wptacie przelewem z dopiskiem przebudowa drogi

powiatowej 1705L w m. Korol6wka - Etap I na nast~pujqce konto: Bank Sprndzielczy w Parczewie 56 8042 0006

0550163220000040.4. Wadium wnoszone w formie por~czen lub gwarancji powinno bye ztozone w oryginale i

musi obejmowae caty okres zwiqzania ofertq. 5. zamawiajqcy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom

niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu post~powania, z wyjqtkiem Wykonawcy,

kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzezeniem ust. 4a, art.46 Ustawy. 6. Wykonawcy,
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kt6rego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, lamawiajqcy zwraca wadium niezwtocznie po zawarciu

umowy w sprawie zam6wienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. 7.

lamawiaj qCY, dokona niezwtocznie zwrotu wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy, kt6ry wycofat ofert~ przed

uptywem terminu do sktadania ofert. 8. lamawiajqcy zqda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawc~,

kt6remu zwr6cono wadium, jezeli w wyniku rozstrzygni~cia odwotania jego oferta zostata wybrana jako

najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie okreslonym przez lamawiajqcego. 9. Wykonawca

kt6rego oferta zostata wybrana traci wadium wraz z odsetkami na rzecz lamawiajqcego w przypadku, gdy: a)

odm6wit podpisania umowy w sprawie zam6wienia pUblicznego na warunkach okreslonych w ofercie; b) nie wni6st

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zam6wienia publicznego stato sili!

nie mozliwe z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy; 10. Wykonawca, kt6ry nie wniesie wadium w

wysokosci okreslonej w pkt.1 zostanie wykluczony z post~powania. 11. Wadium wnoszone w formie pieni~znej

uwaza si~ za wniesione w terminie, jezeli wptynie na konto lamawiajqcego przed uptywem terminu skfadania

ofert.

11I.2)ZALlCZKI

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

11I.3)WARUNKI UDZlAt.U W POST~POWANIU ORAl OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA

TYCH WARUNKOW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dziatalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy

prawa naktadajCl obowiClzek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spetnienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykaza6 w spos6b szczeg61ny

11I.3.2) Wiedza i dOSwiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Na potwierdzenie spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia Wykonawca powinien

wykazac, ze w ciqgu ostatnich pili!ciu lat przed wszcz~ciem post~powania, a jezeli okres

dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonaf, co najmniej 1 budow~ lub przebudow~

drogi 0 nawierzchni lub podbudowie z kamienia tamanego 0 wartosci rob6t nie mniejszej

niz 300.000,00 zt brutto, z podaniem ich opisu, oraz daty i miejsca wykonania oraz

zafqczenie dokument6w potwierdzajqcych, ze roboty 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 spetnienie warunk6w udziatu w post~powaniu wedtug formuty spetnia -

nie spetnia okreslony warunek.

11I.3.3) Potencjat techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

lamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan, kt6rych spetnienie

Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg6lny.

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Na potwierdzenie spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zam6wienia Wykonawca winien wykaza6 1 osob~ do petnienia funkcji Kierownika

Budowy - minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalnosci drogowej. Ocena spetnienia przez Wykonawc~ warunk6w

udziatu w post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie przedtozonych przez

Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spetnienie warunk6w udziatu w

post~powaniu wedtug formuty spetnia - nie spetnia okreslony warunek.

111.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku
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Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazac posiadanie ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziafalnosci zwiqzanej z

przedmiotem zam6wienia na wartosc nie mniejszq niz wysokosc ceny ofertowej. Ocena

spclnienia przez Wykonawc~ warunk6w udziafu w post~powaniu odbywac si~ b~dzie na

podstawie przedfozonych przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych

spclnienie warunk6w udziafu w post~powaniu wedfug formufy spclnia - nie spclnia

okreslony warunek.

11I.4) INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZVC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZlAt.U W POSTI;POWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
11I.4.1)W zakresie wykazania spelniania przez wykonawcfil warunk6w, 0 kt6rych mowa w

art. 22 ust. 1 ustawy, opr6cz oSwiadczenia 0 spelnieniu warunk6w udzialu w Postfilpowaniu,
nalezy przedlozyc:

• wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezb~dnym do wykazania spclniania warunku
wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed upfywem terminu

skfadania ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu, a jezeli okres

prowadzenia dziafalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci,

daty i miejsca wykonania oraz zafqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, ze roboty

zostafy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukonczone

• wykaz os6b, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, w szczeg61nosci

odpowiedzialnych za swiadczenie usfug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztakenia niezb~dnych dla wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacjq 0 podstawie do dysponowania tymi osobami

• oswiadczenie, ze osoby, kt6re b~dq uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien

• opfaconq 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 przedlozyc:

• oswiadczenie a braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku pods taw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed upfywem terminu skfadania wniosk6w 0

dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skfadania ofert, a

w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

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 likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6
miesi~cy przed upfywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia alba skfadania ofert



111.6)INNE DOKUMENlY
Inne dokumenty niewymienione w pkt iliA) albo w pkt 111.5)

1. Zaakceptowany (podpisany) wz6r umowy. 2. Dow6d wniesienia wadium. 3. P8tnomocnictwo do

reprezentowania wszystkich Wykonawc6w wsp61nie ubiegajqcych si~ 0 udzielenie zam6wienia, ewentualnie

umowa 0 wsp61dziataniu, z kt6rej b~dzie wynikae przedmiotowe p8tnomocnictwo. Petnomocnik moze bye

ustanowiony do reprezentowania Wykonawc6w w post~powaniu albo do reprezentowania w post~powaniu i

zawarcia umowy. P8tnomocnictwo winno bye zatqczone w formie oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii. 4.

P8tnomocnictwo do podpisania oferty (oryginat lub kopia potwierdzona za zgodnosc z oryginatem przez

notariusza) wzgl~dnie do podpisania innych dokument6w sktadanych wraz z ofertq, 0 ile prawo do ich podpisania

nie wynika z innych dokument6w ztozonych wraz z ofertq. 5. Oryginat gwarancji lub por~czenia, jesli wadium

wnoszone jest w innej formie niz pieniqdz.

111.7)Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zamowienie publiczne tylko dla wykonawcow, u

ktorych ponad 50 % pracownikow stanowict osoby niepelnosprawne: nie

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamowienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na

podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowien umowy oraz okreSlenie warunkow zmian

Zamawiajqcy, zgodni~ z art. 144 ustawy - Prawo zam6wien publicznych przewiduje mozliwose dokonania zmian

postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty polegajqcych na: 1) zmianie rozwiqzari technicznych w

dokumentacji projektowej: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodq Zamawiajqcego w trakcie prowadzenia

inwestycji, mogq bye dokonywane zmiany technologii wykonywania element6w rob6t; dopuszcza si~ je tylko w

przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiqzanie jest r6wnorz~dne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie

przewiduje projekt, a Wykonawca nie b~dzie zqdat zwi~kszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym

przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajqcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami;

projekt wymaga zatwierdzenia przez nadz6r autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i

akceptacji Zamawiajqcego; powyzsze zmiany nie mogq zmieniae terminu zakoriczenia rob6t, 2) zmianie terminu

zakoriczenia zam6wienia: a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystqpienia kl~ski

zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegajq od warunk6w okreslonych w SST i uniemozliwiajq

prowadzenie rob6t budowlanych, przeprowadzanie pr6b i sprawdzeri oraz dokonywanie odbior6w, b)

spowodowanej warunkami geologicznymi, wystqpieniem wykopalisk i odkrye archeologicznych oraz 0 znaczeniu

historycznym, bqdz wystqpieniem niewybuch6w, niewypat6w uniemozliwiajqcych prowadzenie rob6t; wszystkie

przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajqce znacznq wartosc odkryte na terenie budowy, b~dq

przekazane pod opiek~ konserwatora zabytk6w; Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy znaleziska przed

osobami trzecimi; Wykonawca niezwtoczne powiadomi inspektora nadzoru 0 takich odkryciach i wykona jego

polecenia, co do obchodzenia si~ z nimi i dalszego trybu post~powania. 3) zmianie spowodowanej wystqpieniem

sHy wyzszej, czyli zdarzenia, kt6rego Strony nie mogty przewidziee i kt6remu nie mogty zapobiec, ani kt6remu

nie mogq przeciwdziatae, a kt6re uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cz~sci lub catosci jego zobowiqzari;

jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu sity wyzszej to inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie

umowy jest niemozliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to mozliwe i wstrzyma

roboty, a Zamawiajqcy zaptaci wynagrodzenie za wykonane roboty.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE



IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia:
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl

Specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia mo:ina uzyskac pod adresem: Zarzqd Dr6g Powiatowych

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

IV.4.4) Termin skfadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu lub ofert: 18.09.2012

godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarzqdu Dr6g Powiatowych we Wtodawie, ul. Lubelska 60 - Sekretariat.

Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiajqcego 18.09.2012r. 0 godz. 10:45 - SWiaetlica.

IV.4.5) Termin zWi~zania ofert~: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczClce ftnansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii

Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewa:inienie post~powania 0 udzielenie zam6wienia, w przypadku

nieprzyznania Srodk6w pochodz~cych z bud:ietu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj~cych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa czfonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym

Handlu (EFTA), kt6re miafy bye przeznaczone na sfinansowanie cafoSci lub cZ~Sci zam6wienia: nie

OY~R
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