
                                 Ogłoszenie nr 31559 - 2017 z dnia 2017-02-24 r.
Aleksandrów Kujawski: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek -Siutkowo odcinek ulica
Ciechocińska w Nieszawie dł.0,998 km od km 6+635 do km 7+633”.
                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: 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

NaleŜy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób naleŜących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niŜ 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

JeŜeli tak, naleŜy 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: Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w Odolionie,
krajowy numer identyfikacyjny 91087024800000, ul. ul. Szosa Ciechocińska  22, 87700   Aleksandrów
Kujawski, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 542 822 745, e-mail zdp_odolion@poczta.onet.pl,
faks 542 822 745.
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.aleksandrow.pl/przetargi.php

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeŜeli 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 kaŜdego 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 moŜna uzyskać pod adresem
(URL)
nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak



http://www.zdp.aleksandrow.pl/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji moŜna uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osoboście lub za pośrednictwem kuriera
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z/s w Odolionie , ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700
Aleksandrów Kujawski

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 moŜna uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek -
Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska w Nieszawie dł.0,998 km od km 6+635 do km 7+633”.
Numer referencyjny: DUDiM.510.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o moŜliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

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: Zadanie pn. „Przebudowa drogi
powiatowej nr 2603 C Ciechocinek -Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska w Nieszawie dł.0,998 km od km
6+635 do km 7+633”, składa się z dwóch elementów: a) Element nr 1 Powiatu Aleksandrowskiego pn.
:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek -Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska w Nieszawie
dł.0,998 km od km 6+635 do km 7+633. b) Element nr 2 Gminy Miejskiej Nieszawa pn. „Wykonanie sieci
wodociągowej w obrębie ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie”. Planowane jest finansowanie: a)Element nr 1
Powiatu Aleksandrowskiego pn. :„Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek -Siutkowo odcinek
ulica Ciechocińska w Nieszawie dł.0,998 km od km 6+635 do km 7+633 z Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 oraz w ramach porozumienia z dnia 14 września 2016r.
pomiędzy Gminą Miejską Nieszawa a Powiatem Aleksandrowskim . b) Element nr 2 Gminy Miejskiej Nieszawa
pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w obrębie ulicy Ciechocińskiej w Nieszawie” dotacja celowa udzielona
Powiatowi Aleksandrowskiemu na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek
-Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska w Nieszawie dł.0,998 km od km 6+635 do km 7+633 w ramach
porozumienie z dnia 21 lutego 2017r. 2.2. Opis robót a)Element nr 1 Powiatu Aleksandrowskiego pn.
:„Przebudowa drogi powiatowej nr 2603 C Ciechocinek -Siutkowo odcinek ulica Ciechocińska w Nieszawie
dł.0,998 km od km 6+635 do km 7+633. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych branŜy
drogowej i sanitarnej /kanalizacja deszczowa/ . Inwestycja obejmuje część działki nr 19, nr 343/1, nr 432, nr
343/2 i nr 294/9 połoŜonych w miejscowości Nieszawa . Działki są własnością Powiatu Aleksandrowskiego.
Wykonanie przebudowy drogi obejmuje: - wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, - wykonanie
chodników i ścieŜki rowerowej, - wykonanie zjazdów z kostki brukowej, - wykonanie zatok autobusowych, -



wykonanie wyspy dzielącej, - wykonanie terenów zielonych - wykonanie sieci kanalizacji deszczowej.
b)Element nr 2 Gminy Miejskiej Nieszawa pn. „Wykonanie sieci wodociągowej w obrębie ulicy Ciechocińskiej
w Nieszawie” Opracowanie obejmuje budowę sieci wodociągowej w ulicy Ciechocińskiej, w Nieszawie.
Projektowana sieć wodociągowa w ulicy Ciechocińskiej zasilać będzie w wodę odbiorców indywidualnych oraz
pozwoli na zrównowaŜenie ciśnienia wody w istniejącej sieci wodociągowej Sieć wodociągową zaprojektowano
z rur z 160PEHD 100 SDT17 łączonych przez zgrzewanie. Na sieci wodociągowej zaprojektowano włączenie
przyłączy wodociągowych z rur 40PEHD 100 SDT17 PN10. Wykonanie wodociągu poprzez metodę przewiertu
sterowanego.

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:45231300-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeŜeli 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
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:
data zakończenia: 31/10/2017

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: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyŜszym
zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaŜe, Ŝe: a)posiada odpowiednie ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną min. 1.000.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeŜeli wykaŜe, Ŝe: a)wykonał w okresie ostatnich pięciu lat,
a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane, z czego co
najmniej: – jedna robota budowlana obejmowała wykonanie budowy/przebudowy drogi o wartości – co najmniej
1.500.000,00 złotych brutto, – jedna robota budowlana obejmowała roboty w zakresie wykonania sieci
wodociągowej o wartości – co najmniej150.000,00 złotych brutto , Jedna robota budowlana oznacza robotę
budowlaną na podstawie jednej umowy. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający Ŝąda: - wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
naleŜycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeŜeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne dokumenty, b) posiada osoby skierowane do realizacji zamówienia umoŜliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie jakości, posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń, wynikające z postanowień
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz. 290 z póŜn.zm.), to jest minimum: - jedną
osobę posiadającą uprawnienia budowlane - do kierowania robotami w specjalności drogowej i pełnienia funkcji
kierownika budowy oraz co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe, - jedną osobę posiadającą uprawnienia
budowlane-do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i



kanalizacyjnych, Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z
póŜn.zm.)) oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014r. poz.
1278). Dopuszcza się uprawnienia równowaŜne do powyŜszych wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z
których wynika, Ŝe samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą równieŜ wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r.
poz.65).
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:
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, śE 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. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP
wystawionej nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu; 3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, Ŝe wykonawca zawarł
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych naleŜności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4. odpisu z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1 ustawy;
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:
dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. V. pkt 2 ppkt 2)
lit. a) SIWZ, 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niŜ w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres



prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane naleŜycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeŜeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez
zamawiającego w Rozdz. V. pkt 2 ppkt 3) lit. a) SIWZ( załącznik nr 5 do SIWZ), 3. wykaz osób, skierowanych
przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
– potwierdzający spełnianie warunku opisanego przez zamawiającego w Rozdz. V. pkt 2 ppkt 3) lit. b) SIWZ (
załącznik nr 6 do SIWZ). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, Ŝe realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia –zgodnie z Rozdz. V. pkt 4 – 9.
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
Nie dotycz
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz oferty 2.Pełnomocnictwo - jeŜeli dotyczy 3. Potwierdzenie wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający Ŝąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 10:00.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złoŜenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złoŜenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złoŜenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej
nie
ZłoŜenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złoŜeniem oferty zasadniczej:
nie

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:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złoŜenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złoŜonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) nie
NaleŜy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
NaleŜy 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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Całkowita cena oferty brutto 60
Termin wykonania zamówienia 10
Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 30

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 zastrzeŜenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
NaleŜy 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, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
NaleŜy 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:
nie
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:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złoŜyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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 naleŜytego 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
NaleŜy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza moŜliwość wprowadzania zmiany w treści niniejszej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności niemoŜliwych
do przewidzenia w chwili zawierania niniejszej umowy lub w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności: 1) przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 3
niniejszej umowy, moŜe nastąpić w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych,
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych ze względu na niemoŜność ich kontynuowania
ze względów technologicznych, o kaŜdorazowym przerwaniu robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić
na piśmie Zamawiającego i inspektora nadzoru, którzy po weryfikacji zgłoszenia mogą zgłosić sprzeciw w
wypadku gdy zgłaszane okoliczności się nie potwierdzają. Niezwłocznie po ustaniu przyczyn wstrzymania na
wniosek wykonawcy lub Zamawiającego zgłoszony na piśmie roboty muszą zostać wznowione. Zaniechanie
przeprowadzenia opisanej procedury oznacza, iŜ Wykonawca nie moŜe się powoływać w przyszłości na
ewentualne opóźnienie, które nie zostało uprzednio zgłoszone, opóźnienie właściwie zgłoszone moŜe stanowić



podstawę do przedłuŜenia czasu wykonywania umowy o okres na jaki udokumentowano przerwę w robotach, 2)
przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 3 niniejszej umowy, moŜe nastąpić w
przypadku wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących przedmiot
niniejszej umowy, zamówienia lub zamówień z wolnej ręki, o których mowa w treści art. 67 ust. 1 pkt 1) ustawy
pzp, przy czym przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy do
zrealizowania zamówienia z wolnej ręki, 3) przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w
treści § 3 niniejszej umowy, moŜe nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyŜszej, przez którą
naleŜy rozumieć zdarzenia niezaleŜne od Ŝadnej ze Stron, zewnętrzne, niemoŜliwe do zapobieŜenia, które
nastąpiło po dniu wejścia w Ŝycie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski Ŝywiołowe, strajki
oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o
liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyŜszej, 4) przedłuŜenie terminu realizacji
zamówienia, o którym mowa w treści § 3 niniejszej umowy, moŜe nastąpić w przypadku skierowania przez
Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego Ŝądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia, lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przez
organ administracji publicznej, o ile Ŝądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni,
odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano
prowadzenie robót budowlanych, 5) przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 3
niniejszej umowy, moŜe nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z naziemnymi lub podziemnymi sieciami lub
instalacjami czy urządzeniami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym przedłuŜenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z naziemnymi lub
podziemnymi sieciami lub instalacjami czy urządzeniami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, 6)
konieczności wykonania robót zamiennych (do których wykonania wystarczy zgoda Zamawiającego oraz
projektanta), rozumianych jako wykonanie przez Wykonawcę zamówienia podstawowego w sposób odmienny
od sposobu określonego w niniejszej umowie, a jednocześnie w sposób niepowodujący zwiększenia (zmiany)
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej umowy, oraz
zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w treści § 5 ust. 1 niniejszej umowy, z zastrzeŜeniem
treści § 25 ust. 3 niniejszej umowy, 7) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron niniejszej umowy, 8)
przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w treści § 3 niniejszej umowy, moŜe nastąpić w
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 3 do
niniejszej umowy, zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących
przedmiot zamówienia, przy czym przedłuŜenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi
organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy – jeśli zajdzie
taka konieczność, z zastrzeŜeniem treści § 25 ust. 5 niniejszej umowy, oraz o czas niezbędny na wykonanie
robót wynikających ze zmian dokumentacji projektowej - jeśli zajdzie taka konieczność, przy czym czas na
wykonanie zostanie zweryfikowany i zaakceptowany przez Zamawiającego, z zastrzeŜeniem treści § 25 ust. 5
niniejszej umowy, 9) konieczności dokonania wymiany osób, o których mowa w § 10 i § 11 niniejszej umowy,
po stronie którejkolwiek ze stron niniejszej umowy na okres maksymalnie trzech dni o ile konieczność ta została
wcześniej przez zainteresowana stronę zgłoszona drugiej na piśmie. 10) wymiana osoby pełniącej funkcję
kierownika budowy czy osób pełniących funkcję kierowników robót w trakcie trwania umowy moŜe nastąpić
jedynie: - gdy kwalifikacje osób wymienianych przez Wykonawcę będą takie same lub wyŜsze od kwalifikacji
osób wymaganych postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, - po złoŜeniu przez
wyznaczone przez Wykonawcę oraz zaakceptowane przez Zamawiającego osoby pisemnego oświadczenia o
przejęciu obowiązków kierownika budowy/kierownika robót, wynikających z art. 22 ustawy Prawo Budowlane,
z podaniem dnia przejęcia obowiązków. 11) w przypadku jeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy
dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1.
ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, Ŝe proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niŜ podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia, 2. Konieczność wykonania robót zamiennych, o których mowa w treści
§ 25 ust. 1 pkt 6 niniejszej umowy, zachodzi w sytuacji, gdy: 1) materiały budowlane, przewidziane w niniejszej
umowie do wykonania zamówienia, nie mogą być uŜyte przy realizacji inwestycji z powodu zaprzestania ich
produkcji lub zastąpienia ich innymi materiałami budowlanymi, 2) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego, 3) w czasie realizacji budowy zmienią się warunki techniczne
wykonania (np. Polska Norma), 4) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zastosowano lepsze materiały
budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 3. W przypadku, o którym mowa w treści § 25 ust. 1 pkt 11
niniejszej umowy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iŜ proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie



mniejszym niŜ wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w treści § 25 ust. 1 pkt 10 niniejszej umowy, nie moŜe
skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszej umowy, oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w treści § 5 ust. 1
niniejszej umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeŜeli dotyczy):

Środki słuŜące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/03/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę naleŜy złoŜyć w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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
IV.6.5) Przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeŜeli środki słuŜące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Z up. Dyrektora
  BoŜena Roszak
Kierownik Działu Utrzymania
Dróg i Mostów


