
                             OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2528 C śyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową
mostu o długości 2,8 km od km 5+950 - 8+750 - I etap
Numer ogłoszenia: 89591 - 2016; data zamieszczenia: 16.06.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą w
Odolionie , ul. Szosa Ciechocińska 22, 87-700 Aleksandrów Kujawski, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 054 2822745, faks 054 2822745.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.aleksandrow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr
2528 C śyrosławice - Przybranowo wraz z przebudową mostu o długości 2,8 km od km 5+950 -
8+750 - I etap.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres
robót stanowi przedmiar robót jako załącznik nr 1 do siwz..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.22.11.11-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie:
15.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŜenie
oświadczenia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną



polegającą na remoncie mostu / przepustu / - co najmniej 150.000,00 złotych
brutto

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŜenie
oświadczenia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek ten zostanie spełniony jeŜeli wykonawca wykaŜe, Ŝe dysponuje
osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem
innych podmiotów do udostępnienia tych osób, spośród których: 1) co najmniej
jedna osoba posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności mostowej, - warunek uznaje się za spełniony jeŜeli
wykonawca przedstawi co najmniej jedną osobę posiadającą wymienione
uprawnienia

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złoŜenie
oświadczenia

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
naleŜy przedłoŜyć:

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty
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 takŜe zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, naleŜy przedłoŜyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania



wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Ŝe:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie
naleŜy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Kosztorys ofertowy. 2.Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do
reprezentacji wykonawcy, a jeŜeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik- takŜe
pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania wykonawcy
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 - gwarancja - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
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
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej waŜności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obie strony. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy PZP
przewiduje moŜliwość dokonania zmian istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych
warunków ich wprowadzenia: - Zmiana terminu realizacji zamówienia w przypadku: b) prace
objęte umową, zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemoŜliwia terminowe
zakończenie realizacji przedmiotu umowy; - Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek
Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy
przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zmiana moŜe nastąpić wyłącznie po przedstawieniu
przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału w realizacji
przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót.
JeŜeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się
wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod
warunkiem, Ŝe nowy podwykonawca wykaŜe spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym
niŜ wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego
podwykonawcę. Zmiany podwykonawcy moŜna dokonać jedynie, jeŜeli wykonywanie części
robót przez podwykonawcę zostało wskazane przez Wykonawcę w ofercie. W wypadku gdy



Wykonawca nie wskaŜe w ofercie, iŜ zamierza powierzyć część robót podwykonawcom, ich
wprowadzenie na etapie wykonywania umowy jest niedopuszczalne. - Zmiana osób
odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, których nie moŜna było
przewidzieć w chwili sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a których
zmiana ma bezpośredni wpływ na wykonanie umowy, np. gdyby wskutek wydarzeń losowych
osoby wskazane w umowie nie mogły pełnić swoich czynności w okresie obowiązywania
umowy; W przypadku osób sprawujących nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy
zmiana którejkolwiek z osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i
zaakceptowana pisemnie przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje zmianę wyłącznie
wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyŜsze od
kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie
spowoduje wydłuŜenia terminu wykonania przedmiotu umowy. - Zmiany prowadzące do
likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. - Zmiany
wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług
(VAT); b) wzrostu cen wynikających ze zmiany innych niŜ podatkowe przepisy prawa, jeŜeli w
wyniku wprowadzenia tych zmian, wykonanie umowy groziłoby Wykonawcy raŜącą stratą, a
zmiany tej nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zaistnienie powyŜszej
okoliczności musi być udokumentowane w sposób wykazujący obiektywną i niezaleŜną od
Wykonawcy nadzwyczajną zmianą okoliczności, przy czym Zamawiający upowaŜniony jest do
Ŝądania od Wykonawcy stosownych do okoliczności dokumentów. - Przekształcenia
Wykonawcy będącego osobą prawną lub spółką osobową lub cywilną w inna spółkę prawa
handlowego w trybie przekształcenia spółki zgodnie z przepisami Ustawy- Kodeks Spółek
Handlowych. Zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w Ŝycie po dacie podpisania umowy,
wywołujących potrzebę zmiany umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.
Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany umowy w zakresie przedłuŜenia okresu zakończenia
robót, w wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych przy czym przez
niekorzystne warunki atmosferyczne na potrzeby niniejszej umowy rozumie się wystąpienie
nadzwyczajnych opadów lub temperatury zewnętrznej ,które uniemoŜliwi ą wykonywanie robót
zgodnie z przyjętą technologią wykonywania robót. PrzedłuŜenie terminu wykonania umowy
moŜe trwać maksymalnie tyle dni o ile wstrzymano wykonywanie robót. Zastosowanie
opisanego warunku moŜliwe jest pod warunkiem wykonania przez strony następującej procedury
postępowania: -Wykonawca kaŜdorazowo niezaleŜnie od wpisu w dokumentacji budowy
powiadomi Zamawiającego na piśmie o wstrzymaniu, robót najpóźniej w dniu wstrzymania
robót, -Zamawiający po otrzymaniu w.w zawiadomienia i jego weryfikacji w tym samym dniu
lub w dniu następnym powiadamia Wykonawcę o wyraŜeniu zgody na wstrzymaniu
wykonywaniu robót. Zamawiający moŜe nie wyrazić zgody na takie wstrzymanie gdy
weryfikację techniczną nie potwierdzi takiej potrzeby, -Wykonawca niezwłocznie po ustąpieniu
przeszkód przystąpi do wykonywania dalszych robót, z wnioskiem o wznowienie robót moŜe
wystąpić równieŜ Zamawiający, - W przypadku gdyby wstrzymanie robót o którym mowa wyŜej
mogło zagrozić terminowemu wykonaniu robót Wykonawca występuje ze stosownym
wnioskiem o zmianę terminu wykonania
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zdp.aleksandrow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Powiatowych ul. Szosa Ciechocińska 22 87-700 Aleksandrów Kujawski - Odolion.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Szosa Ciechocińska 22 87-
700 Aleksandrów Kujawski - Odolion.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).



IV.4.17) Czy 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
Powrót do główn


