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ka: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni w
WoIa Rębk
technoIogii na ładki bitumicznej na terenie działalnościPowiatowego
Zarządu Dróg w Garwolinie
Numer og
11 3369 - 2015; data zamieszczenia: 29,07 .2015
SZENlE O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane
zamieszczanie
Ogłoszenie doĘczy:

obowiązkowe.

Pzamowienia publi

o

!ra*arcia

umowy

SEKCJA

ZAMA

cY

lADRES:

Zarząd Drog w Garwolinie , ul. Przemysłowa 45, 08-410 Wola
, tel. 025 6822215

!

moWeJ

icznego systemu zakupów (DSZ)

ustanowienia
l:

l. 1) NAZWA

Rębkowska, woj

Adres
I.2)

i

RoDzAJ

nternetowej zamawiającego : www pzd garwol
CEGO: Administracja samorządowa.

i

n.

pl

SEKCJA ll: PRZED loT zAMoW|ENlA
ll.tl orneŚLENlE P

DMloTU ZAMoWlENlA
l1.1.1) Nazwa nadana
niu przez zamawiającego: Wykonanie remontow cząstkowych nawiezchni
w technologii nakładki bi
icznej na terenie działalnościPowiatowego Zaządu Drog w Ganvolinie.
l1.1.2) Rodzaj zamć
roboty budowlane
lI.1.4) Określenie
oraz wielkości !ub zakresu zamówienia: Zamowienie obejmuje wykonanie
remontów cząstkowych
ni na drogach powiatowych w technologii nakładki bitumicznej z betonu
asfaltowego o uziarnien
0 - 8 według PN-EN, KR 1-2, warstwa ścieralna, o ogolnej powiezchni 3 650 m2 w
jpowiezchni 1 000 m2 w ilości100 kg/m2, przy założeniuminimalnej
ilości 75 kglm2 oraz o
jnawiezchni na całejszerokościjezdni nie mniejszej niż200 m2. 1.Drogi
powierzchni
powiatowe na terenie
lnościSłuzby Drogowejw Trojanowie w ilościm2 - 1000 2,Drogi powiatowe na
terenie działalnościsłuz Drogowo - Mostowej w Garyvolinie w ilościm2 - 3 650 Szczegółowa lokalizacja
planowanych do
remontów cząstkowych zostanie wskazana pzez Kierownika Słuzby Drogowej
w Trojanowie oraz
Słuzby lnterwencyjnejw Słuzbie Drogowo - Mostowejw Ganłolinie
i

l1.1.5)

przewiduje się
określenie

zielenie zamówień uzupełniających
iotu oraz wielkości Iub zakresu zamówień uzupełniających

Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
l|.1.7| Czy dopuszcza s złożenieofeńy częściowej:nie.
l1.1.8) Gzy dopuszcza
żożenie ofeńy wariantowej: nie.
l1.1.6)Wspólny

I1.2)

czAs TRWAN!A

MOWIEN|A LUB TERMIN VVYKONANIA: Zakończenie: 15.09,2015.
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ll1,1)

ll1.3.2)

Opis

nie wymaga wniesienia wadium,
U W POSTĘPOWANIU

ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANlA OCENY

UNKoW
idoświadczenie
dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia ZamawiĄący uzna wykaz robót
nych, wykonanych w okresie ostatnich S-ciu lat tj.2010120111201212013
0.14r. przed upływem terminu składania ofeń, (a jezeli okres prowadzenia
_
lnościjest krotszy - W tym okresie), co najmniej 2 robot drogowych; w tym;
anie nawiezchni z betonu asfaltowego w ilościmin. 3000m2, - o wartościnie

iejszej niz 100 000,00zł brutto każda, -wraz z podaniem ich rodzaju iwańości,
i miejsca wykonania (załącznik Nr 5 oraz zzałączeniem dowodów dotyczących
azniejszych robot, określających,czy roboty te zostały wykonane w sposob
leżyty orazwskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
lanej i prawidłowo ukończone.

ll1.3.3)

Opis

.

jał techniczny
u dokonywania oceny spełniania tego warunku

a spełnienie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do
i zamówienia, ZamawiĄący uzna, ze \Ąkonawca posiada lub będzie
jednostkamisprzętu wrazz informacją o podstawie dysponowania tymi
bami. przewidzianego do wykonania zamowienia - na załączonym formularzu Nr 4, - zgodnie zwyszczegolnieniem w punkcie 5.3. lnstrukcji dla
*
konawców; \Ałtwornia mas bitumicznych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do
ia mieszanek mineralno-asfaltowych- szt. 1 (dopuszcza się zakup
ki mineralno_asfaltowej, w tym

pzypadku należy podać żródło zakupu),

kładarka do mas bitumicznych z automatycznym sterowaniem i podgrzewaną
_
eską _ typu zagęszczającego _szt1, Walce stalowe B_ l0 Mg i 11_14 M9 szt. 1+1

oczyszczania nawierzchni - szt. 1, Samochody samowyładowcze

rządzenie do
ykryciem w czasie transpońu i podczas oczekiwania na rozładunek - w ilości
pewniającej ciągłośćrobot, skrapiarka samochodowa z urządzeniem do
mechanicznego sterowania i dozowania lepiszcza - szt, 1,
ll1.3.4)

Opis

,

z

zdolne do wykonania zamówienia
dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku dysponowania osobamizdolnymi do wykonywania
ienia , Zamawiający uzna dysponowanie osobami; - Kierownik robót
posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi (minimum
jedna osoba), laborant (minimum jedna osoba), majster robót bitumicznych
(minimum jedna osoba), operator układarki, (minimum jedna osoba), operator walca
(minimum jedna osoba), operator skrapiarki, (minimum jedna osoba), - załącznik Nr
3, - wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
l!1.3.5)

Opis

2z5

cja ekonomiczna i finansowa

dokonywania oceny spełniania tego warunku
1. za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,
ZamawiĄący uzna oświadczenie, ze \Ałkonawca dysponuje środkami finansowymi
w kwocie - 130 o0o,00zł - niezbędnymi do wykonania zamowienia (na Załączniku Nr
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2. posiadanie opłaconej polisy opiewającej na kwotę nie mniejszą niz 50 000,00 zł
w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzĄący, że

),

konawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
nej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia
ll1.4)

lNFoRMAoJA o

VVYKONAWCY W C
ORAZ NlEPODLEGAN
ll1.4.1) W zakresie
ustawy, oprócz

DCZENlACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC
PoTWIERDZEN lA sP EŁN lAN lA WARU N KoW U DZIAŁU W PosTĘ PoWAN U
vVYKLUczENlU NA PoDSTAWIE ART.24 UsT. 1 USTAVVY
spełniania przezwykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22ust.1
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
l

w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a .1ezeli okres

wykaz robot bu
składania ofeń
prowadzenia dzi

i

miejsca

określających,
wykonane zgodn

wykonanych

lnościjest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju

i wańości, daty
robót,
najwazniejszych
ania oraz z załączeniem dowodow dotyczących
roboty te zostały wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy zoslały

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

wykaz narzędzi,

w celu

robót budowlan
dysponowania

wykaz
wraz z

niezbędnych do
informacją o pod

oświadczenie,
wymagane

u

z

informacją

o

podstawie do

w

szczególności

zasobami;

osob,

odpowiedzial

wykonania zamówienia wraz

za

będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
ia zamowienia, atakże zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
do dysponowania tymi osobami;

w

wykonywaniu zamówienia, posiadają
ienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

osoby, które będą uczestniczyc

o opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdząący, ze wykonawca jest
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z
ubezpieczony
przedmiotem za

zakresie
należy przedłożyć:
|l1.4.2) W

zenia niepodleganla wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,

oświadczenie o

ku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis
gospodarczej,
braku podstaw
niz 6 miesięcy

właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
i odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ce|u wykazania
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
zielenie zamówienia albo składania ofeń;

postępowaniu o

aktualne zaświ

enie właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
lega z opłacaniem podatkow, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

wykonawca nie
prawem zwoln
ie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w
decyzli właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed
całościwy
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
upływem termi
ia ofeń;
zamówienia albo

aktualne zaświ

3

z5

nie właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
2015-07-2913:l5
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społecznego potwierdzające, źe wykonawca nie zalega z opłacaniem
Rolniczego Ubez
nia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, ze uzyskał przewtdziane
składek na u
prawem zwolnie
, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w
decyzji właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed
całościwyko
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
upływem termi
ia ofeń;
zamowienia albo
aktualną
ustawy, wy

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreś|onym w ań..24 ust. 1 pkt 4-8
nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o

dopuszczenie do udziału w postępowanlu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;
aktualną

in

uStawy,

dopuszczenie
ll1.4.3) Dokumenty pod

Jezeliwykonawca ma
przedkłada:
ll1.4.3.1)dokument

1 pkt 9
ę Z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w ań,, 24 uSt.
nie wcześniejniz 6 miesięcy pzed upływem terminu składania wniosków o
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;
zagranicznych
bę

l

u

polskiej,
b miejsce zamieszkan ia poza terytoriu m Rzeczypospol itej

wiony w kraju, w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

i ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
ia albo składania ofeń,
udzielenie
nie otwańo jego

nie zalega z

że uzyskał
lub wstrzymanie
miesiące przed
o udzielenie

podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
ne prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatności
całościwykonania decyĄi właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niz 3
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo składania ofeń;

nie ozeczono
miesięcy przed

niego zakazu ubiegania się o zamowienie - wystawiony nie wcześniej niz 6
m terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

o udzielenie

ia albo składania ofeń;

u!.4.3.2)

o zaświadczenie
zamieszkania

o organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
_
, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w ai,. 24 ust. 1 pkt 4_B
wcześniej niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wnioskow o

wystawione nie
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;
dopuszczenie
|l1.4.4) Dokumenty

lista podmiotów
2007 r. o och

przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
lncli i konsumentów albo informacji o tym, ze nie należy do grupy

kapitałowej;
ll1.6)

lNNE DoKUMEN

lnne dokumenty

ione w pkt ll1.4) albo w pkt ll1,5)

formularz kosztorysu ofeńowego, wykaz podmiotów, ktore będą uczestniczyc w
jako podwykonawcy wraz z podaniem ich nazw a także zakresu wykonywanych
wykonaniu
przez nich czynności nik nr 6 SIWZ, oświadczenie, że \Ąkonawca dysponuje środkami finansowymi
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania \ĄĄlkonawcy do dyspozycji
w kwocie; - 130 000,

Formulaz oferty,

4z5
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przypadku braku wła

potrzeby wykonania zamówienia,wykaz
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posiadanego sprzętu laboratoryjnego, a w

laboratorium należy podać laboratorium, ktore będzie obsługiwało zamowienie,

ia: przetarg nieograniczony.

lV.1,1) Tryb udzielenia

lV.2)KRYTERlA ocE
lV.2,1| Kryteria oceny

l

oFERT
:

cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamowienia:

- Cena -

2 - GWAR
lv.2.2)

I

przeprowad

L ]prowad

będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na ktorej będzie

zona,.

lNlsTRAcYJNE
lNFoRMAGJE A
na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
lV,4.1) Adres strony
in.pl
zamowlenla: WWW.
S pecyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zaząd Dróg w
45, 08-410 Wola Rębkowska, pokój nr 6
Garwolinie ul, Pzemy
wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 13.08,2015
lV.4.4) Termin składan
godzina 09:30, miejsce:
Zaząd Drog w Garwolinie ul. Przemysłowa45,08-410 Wola
IV.4)

Rębkowska, pokój nr 3
IV.4.5)Termin
lV.4.'l7| Czy

nleprzyznanla
środków z pomocy
Handlu (EFTA), które

5

z5

ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).
się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o WoInym
iały byó przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: nie
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