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Adres strony internetowe

na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.pzdgarwoIin.pl

Wola Rębk
ka: Modernazacja drogi powiatowej Nr 1343W Gończyce
_ Wólka Ostrozeńska - Piastów w km 7+824 + 8+474
- Chotyn
Numer ogł
nla: 90781 - 2015; data zamieszczenia: 19.06.2015
OSZENlE O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane
Zamieszczanie og

nia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego,

SEKCJA

l:

cY

ZAMA
lAD

l. 1) NAZWA

: Powiatowy

Rębkowska, woj.

l1.1)

CEGO: Administracja samorządowa.

loT zAMoWlEN|A

l!: PRZED

oKREŚLENtE

zAMoWlENlA
zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi powiatowej Nr 1 343W

l1.1.1) Nazwa

Gończyce - Chotynia Wólka Ostrożeńska - Piastów w km7+824
ll.{.2) Rodzaj
l1.1.4)

Przemysłowa 45, 08-410 Wola

zamawiającego: www. pzd garwolin. pl

RoDzAJ

SEKCJA

, ul.

ieckie, tel. 025 6822215,

Adres strony
1.2)

Zaząd Dróg w Garwolinie

+ 8+474_

enia: roboty budowlane.
oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje

Określenie p

drogi powiatowej Nr ,1343W Gończyce - Chotynia - Wólka Ostrozeńska - Piastów

wykonanie moderni

i

w km7+824

OBOTY PRZYGOTOWAWCZE Prace pomiarowe przy liniowych robotach

+

8+474

ziemnych pod trasy d
rury betonowe o

w terenie równinnym w ilości0,65 km Rozebranie pzepustow rurowych

-

icy 60 cm w ilości13 m Rozebranie nawiezchniz kostki brukowej betonowejo

wysokości 8 cm na

piaskowej, sposob rozbiórki ręczny w ilości 6 m2 Nawiezchnia z kostki

brukowej betonowej

z odzysku) o grubości8 cm, kolorowej, układanej na podsypce cementowo

piaskowejw ilości 6

ODWODN|ENlE Rury z polipropylenu, średnicy60 cm o podwójnejściance na

-

ławie z pospółki gr. 20 cm w ilości13 m ROBOTY ZlEMNE Roboty ziemne wykonywane koparkami

przedsiębiernymi z tra

pońem urobku na odległoścdo 1 km, w gruncie kategorii lll - lV samochody

samowyładowcze 5 - 0 t w ilości1,10 m3 PODBUDOWA Mechaniczne profilowanie
podłoza pod warstwy

nawiezchni, kategoria gruntu

1-1V

i

zagęszczanie

w ilości3575 m2 Warstwy

odsączające z piasku, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, pży grubości warstwy po zagęszczeniu

l z7
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20 cm w ilości3575

Podbudowy z kruszyw łamanych pzy grubościgórnej warstwy po zagęszczeniu

15 cm w ilości3445

NAWERZCHNlA Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową w ilości
nawiezchni wykonana z betonu asfaltowego w9 PN-EN, KR-2, grubośc

3250 m2 Warstwa

iu 3 cm w ilości3250 m2 Warstwa ścieralna nawiezchniwykonana z betonu

warstwy po zagęsz

POBOCZA

asfaltowego wg PN

, KR-2, gruboścwarstwy po zagęszczeniu 3 cm w ilości325O m2

Mechaniczne

nie poboczy w ilości325 m2 Mechanicznezagęszczenie poboczy w ilości325 m2

Zamówień (CPV): 45.23.31,40-2

l1.1.6)

Wspólny

l1.1.7)

Czy dopuszc

się złożenie ofeńy częściowej: nie.

I1.1,8)

Gzy d

się złożenie ofeńy wariantowej: nie.

l1.2)cZAs TRWAN

ZAMOWIENIA LU B TERMIN WYKONAN lA: Zakończen ie:

ll1.1)

1 5.

09.20 1 5.

EKONOM!CZNYM

E O CHARAKTERZE PRAW

SEKCJA lll: lN
FINANSOWYM

&pozycj...

czNYM

I

WADlUM

lnformacja na te

wadium: ZamawiĄący wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 437,63zł słownie;

dwa tysiące cztery

trzydzieści siedem złotych 63i 100

ll1.2)zALlCzKl
ll1.3)

WARUNKl U

U W POSTĘPOWANIU

sPEŁNlANlA TYcH
ll1,3.2)

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

RUNKoW

Wiedza i doświadczenie
nywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu
Za spełn

ie warunku wiedzy i doświadczenia ZamawiĄący wykaz robot budowlanych w

będnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w

zakresie
okresie

ich S-ciu latt1.201012011120121201312014r.
li okres prowadzenia

ofeń, (a

działalnościjestkrótszy

przed upływem terminu składania
- w tym okresie),

co najmniej 2 robót

drogowych - (w tym; BRANZA DROGOWA - budowa, przebudowa lub modernizacja drogi
L o długościminimum 600mb - o wańości nie mniejszej niż230 000,00zł brutto

mlnlmum
kazda), -

azz

podaniem ich rodzaju

i

wańości, daty i miejsca wykonania (załącznik Nr 5) oraz

dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te
zostały wy

ne w sposób nalezyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z

zasadami

i budowlanej i prawidłowo ukończone.

ll1,3.3)

techniczny
nywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu

2z7

Za spełni

ie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do realizacji

ZamoWlen

,

Zamawiąący uzna, ze MĄlkonawca posiada lub będzie dysponował jednostkami

20l5-06-19 l3:48
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z informacją o podstawie dysponowania tymizasobami. pzewidzianego do

spzętu

ia - na załączonym formulazu - załącznik Nr 4, - zgodnie z

wykonania

nieniem w punkcie 5.3. lnstrukcji dla \Ąłkonawców;

WysZ

*

Wytwornia mas bitumicznYch o

klicznym lub ciągłym do wytwazania mieszanek mineralno-asfaltowych- szt,

mieszaniu

1

się zakup mieszanki mineralno-asfaltowej, w tym przypadku należy podac żródło

(

mas bitumicznych - szt. 1, KoparkoJadowarka - szt.

zakupu),

- szt. 1, Walec statyczny - szt, 1, Walec wibracyjny - szt.

samojezd
szt,

,1,

samowyładowczy _ szt, 1,Wibrator powierzchniowy

Sa

1

_

,

'1,

Rowniarka

Zuraw samochodowy

-

szt. 1,Piła do cięcia

kostki - szt
ne do wykonania zamówienia

ll1.3.4) Osoby

ia oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu
Za spełn

ie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

uzna dysponowanie osobami; - Kierownik robót (minimum jedna osoba), Laborant

Zam

osoba), Majster robot bitumicznych (minimum jedna osoba), operator koparko-

(minimum

m jedna osoba), operator rowniarki samojezdnej (minimum jedna osoba),

ładowarki

statycznego (minimum jedna osoba), operator walca wibracyjnego (minimum

operator w

jedna

,

jedna osoba), operator samochodu
), operator żurawia samochodowego (minimum
(minimum jedna osoba), operator wibratora powiezchniowego (minimum

sa

cięcia kostki (minimum jedna osoba),, -załącznik Nr 3, - wraz z

jedna

), operator piły do

oświad

iem, ze osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają

uprawnienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

lI1,3.5)Sytuac

ekonomiczna i finansowa
ia oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu

1Za

ie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,

oświadcze

,

że \ĄĄlkonawca dysponuje środkami finansowymi w kwocie; - 250 000,00zł -

i do

niezbędny

Zamawiąący uzna

wykonania zamówienia (na Załączniku Nr 2), 2. posiadanie opłaconej polisy

na kwotę nie mniejszą niz 50 000,00 zł aw pzypadku jej braku, inny dokument
ia potwierdz Ąący, że \Ąkonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej

ubezp

wza
ll1.4)

lNFoRMACJA

p

rowadzon ej działa nościzwiązanej
l

z p zed

mi

otem za mówie

n

ia

OŚWADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC

VVYKONAWCY W C LU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZ|AŁU W POSTĘPOWANIU

oRAz

NIE

!l1.4.1) W

zakresie

1 ustawy, oprócz

WYKLUCZENIU NA PoDsTAWlE ART.24 UsT. 1 USTAVVY
kazania spełniania pruezv,tykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

ych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofeń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres

wykaz robót

3z7

20l5-06-19 l3:48

http: l bzp

.
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miejsca
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jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty

prowadzenia

i

I

załączeniem dowodów dotyczących najwazniejszych robót,

określających,

roboty te zostały wykonane w sposób nalezyty oraz wskazujących, czy zostały

wykonane zgodn

zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
ia zakładu i uządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub

wykaz narzędzi,

robót budowla
dysponowania

. wykaz

osob,

odpowiedzialn

z

wraz

infor

niezbędnych do
informacją o pod

o oświadczenie,
wymagane

u

o

podstawie do

będą uczestniczyc w wykonywaniu zamówienia, w

szczegolności

w celu

wykonania zamówienia wraz

z

informacją

zasobami;

za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi,

na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
ia zamówienia, a także zakresu wykonywanych

pzez nie czynności, oraz

do dysponowania tymi osobami;

osoby, które będą uczestniczyc

w

wykonywaniu zamówienia, posiadają

ia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, ze wykonawca jest
ubezpieczony
przedmiotem za
X1.4.2| W

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z
ienia.

nia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

zakresie

należy przedłożyć:

o oświadczenie o
aktualny odpis

podstaw do wykluczenia;

właściwegorejestru lub

z

centralnej ewidencji

i

informacji

o

działalności

gospodarczej,

odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

braku podstaw

wykluczenia w oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej

niz

6

miesięcy

postępowaniu o

upływem terminu składania wniosków

prawem zwoln

całościwyko
upływem termi

dopuszczenie do udziału w

ie zamówienia albo składania ofeń;

właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

aktualne z
wykonawca nie

o

z

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

ie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w
decyĄi właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie

zamówienia albo
aktualne

4z7

właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
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Rolniczego

nia Społecznego potwierdzające, ze wykonawca nie zalega z opłacaniem

U

ia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, źe uzyskał przewidziane

składek na

odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w

prawem

całościwykona

decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniejniz 3 miesiące przed
składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

upływem

o udzielenie

zamówienia albo składania ofeń;
in

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 4-8

ustawy, wy

nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

aktualną

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

dopuszczenie
aktualną

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1

i

pkt 9

ustawy, wysta

ną nie wcześniejniz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

ll1.4.3) Dokumenty

Jeżeliwykonawca

zagranicznych
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej,
l!1.4.3.1)

dokument

w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:'
nie otwańo jego

ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków

z

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

enia albo składania ofeń;

udzielenie za
nie zalega

o

u

iem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo

że uzyskał

ziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności

lub wstrzymanie

całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niz 3

miesiące przed
o udzielenie za
nle orzeczono

miesięcy pzed
o udzielenie za

pływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo składania ofeń;

bec niego zakazu ubiegania się o zamowienie - wystawiony nie wcześniąniż 6
terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
ia albo składania ofert;

N.4.3.2|

zaświadczenie
zamieszkania

organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art, 24 ust.

wystawione nie wcześniej niz
dopuszczenie

5

z'7

6

,1

pkt 4-8 -

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;
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e przyna]eżnoścido tej samej grupy kapitałowej

Dokumenty

do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

lista podmiotów

2007 r. o och

konkurencji

i

konsumentow albo informacji

o

tym,

ze nie należy do

grupy

kapitałowej;
lII.6)

lNNE DoKUME

lnne dokumenty n

ienione w pkt ll1.4) albo w pkt ll1.5)

Formularz ofeńy,

iony formularz kosztorysu ofeńowego, wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć
ia jako podwykonawcy wraz

w wykonaniu

z podaniem ich nazw, a także zakresu wykonywanych

pzez nich czynności załącznik nr 6 SlWZ, oświadczenie, ze \A&konawca dysponuje środkami
finansowymiw

- 250 000,00zł , pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania \Afukonawcy

do dyspozycji n

ych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia , wykaz posiadanego spzętu

laboratoryjnego, a w

ypadku braku własnego laboratorium należy podać laboratorium, ktore będzie

obsługiwało za

, kopia dokumentu wadialnego,

SEKCJA lV: PROC DURA
lv.l) TRYB UDzlEL

lA zAMoWIEN|A

M.1.1) Tryb udzielen
lV.2) KRYTER|A

oc

NY oFERT

lV.2.1) Kryteria
1

ofeń: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

-Cena-95

2 - GWARANCJA
lV.4)

zamówienia: pzetarg nieograniczony

lNFoRMACJE

-

MlNlsTRAcYJNE

!V.4.1)Adres strony nternetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamowlen!a:

lin.pl

WWW

Specyfikację

h warunków zamówienia można uzyskaó pod adresem: Powiatowy Zarząd

Dróg w Ganłolinie ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola Rębkowska, pokój nr 6
!V,4.4) Termin

s

06.07,2015 godzina

a wniosków o

:30, miejsce: Powiatowy

Wola Rębkowska,
lV.4.5) Termin
lY.4.17| Czy

nieprzyznania ś
środków z pomocy
Handlu (EFTA),

6z7

dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

Zaząd Dróg w Garuvolinie

ul. Przemysłowa 45, 08-4,10

nr 3 tj. sekretariat

nia ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).
e

się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

miały być przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: nie
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