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ka: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni w
Wola Rębk
technologii na dki bitumicznej na terenie działalnościPowiatowego
Zarządu Dróg w Garwolinie
nia: 70657 - 2015; data zamieszczenia: 15.05.2015
Numer
SZENlE O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane
zamieszczanie
Ogłoszenie doĘczy:

SEKCJA

l:

l. 1) NAZWA

ZAMA

:

obowiązkowe.
ia publicznego

AJ cY
Zaząd Drog w Garuvolinie

lADRES:

, ul.

Przemysłowa 45, 08-410 Wola

ie, tel. 025 6822215.

Rębkowska, woj.
i

etowej zamawiĄąceg o : www. pzd
CEGO: Administracja samoządowa

nte rn

ga nło l i n.

p

l

sE
l1.1)

oKREŚLENlE

l1.1.1) Nazwa nadana

w technologii nakładki

DMloTU zAMoWlENlA
u przez za mawiaj ącego : \ĄĄlkon an e remontów cząstkowych nawie zch
micznej na terenie działalnościPowiatowego Zauądu Drog w Ganłolinie.
i

ni

: roboty budowlane
Rodzaj zamówi
miotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamowienie obejmuje wykonanie
l1.1.4) Określenie
ni na drogach powiatowych w technologii nakładki bitumicznejz betonu
remontów cząstkowych
0 - 8 według PN_EN, KR 1-2, warstwa ścieralna, o ogólnej powiezchni 2 000 m2 w
asfaltowego o uziarni
niu minimalnej powierzchni remontowanej nawiezchni na całej szerokoŚcijezdni
ilości 75 kglm2, pży z
nie mniejszej niż200 m na terenie działalnościSłuzby Drogowej w Trojanowie w ilości 2 0O0m2
planowanych do wykonania remontów cząstkowych zostanie wskazana pzez
Szczegołowa lokaliz
11.1,2)

.

w Trojanowie,

Kierownika Słuzby
l!.1.5)
l1.1.7|
l1.1.8)
l1.2)

Wspólny
Czy dopuszcza
Gzy dopuszcza

Zamówień (CPV): 45,23.31.42-6.
żożenie ofeńy częściowej: nie.
złożenieofeńy wariantowej: nie

czAs TRWANlA

SEKCJA Ill: |NFO
FlNANsoWYM l

NlA LUB TERMIN VVYKONANIA; Zakończenie: 30.06,2015.

AGJE o cH
HNlczNYM

TERZE PRAWNYM EKONOMlCZNYM

ll1.1)WADIUM

lnformacja na temat

dium: ZamawiĄący nie wymaga wniesienia wadium;

ll1.3)WARUNKl
SPEŁNlANlA TYCH

U W POSTĘPOWAN|U ORAZ OPIS

ll1.2)złLlczKl

l!1.3.2)

Opis

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

UNKoW
idoświadczenie
dokonywania oceny spełniania tego warunku
s

pełn ie

n

ie wa ru n ku wiedzy i doświadcze nia Zamawiający uzna wy kaz ro bót
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dowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5-ciu lat |.2010120111201212013
014r. przed upływem terminu składania ofeń, (a jezeli okres prowadzenia
iałalnościjest krotszy - w tym okresie), co najmniej 2 robol drogowych; - (w tym;
remontów cząstkowych nawierzch ni w tech nologi i nakład ki bitu micznej
o wańości nie mniejszej niż 40 000,00zł brutto kazda, lub - o zakresie

żeczowym

konywania remontów cząstkowych nawierzchniw technologii nakładki bitumicznej
ie mniejszym niz 1 000m2 ogołem), -wlaz z podaniem ich rodzaju iwańości, daty i
iejsca wykon ania (załącznik Nr 5 oraz z załączeniem dowodow dotyczących
ajwazniejszych robót, określających,czy roboty te zostały wykonane w sposob
ly orazwskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
owlanej i prawidłowo ukończone.
ał techniczny

ll1,3.3)

Opis

dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełn ienie waru nku dysponowania od powied n im potencjałem tech n icznym do
lizaĄi zamówienia, Zamawiający uzna, że \Ąłkonawca posiada lub będzie
ysponował jednostkami sprzętu wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
mi. przewidzianego do wykonania zamówienia - na załączonym formu|arzu Nr 4, - zgodnie zwyszczególnieniem w punkcie 5.3. lnstrukcji dla
*
5w; \Ąłtwornia mas bitumicznych o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do
nia mieszanek mineralno-asfaltowych- szt. 1 (dopuszcza się zakup
anki mineralno-asfaltowej, w tym pzypadku należy podaó żródło zakupu),
do mas bitumicznych z automatyaznym sterowaniem i podgrzewaną
,1+1
- typu zagęszczającego -szt1 , Walce stalowe 8- l0 Mg i 11-14 Mg - szt,
enie do oczyszczania nawierzchni - szt. 1, Samochody samowyładowcze z
zykryciem w czasie transpońu i podczas oczekiwania na rozładunek - w ilości
,

apewniającej ciągłośórobot, skrapiarka samochodowa z urządzeniem do

sterowania idozowania lepiszcza - szt.

'1,

zdolne do wykonania zamówienia
dokonywania oceny spełniania tego warunku
spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania
,ZamawiĄący uzna dysponowanie osobami; - Kierownik robót

ll1.3.4)

Opis spos

uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi (minimum
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
,

wraz z oświadczeniem, że osoby, ktore będą uczestniczyć w wykonywaniu
mówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakładają obowiązek
_

ia takich uprawnień.
ll1.3.5)

Opis

a ekonomiczna i finansowa
u dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełntenie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej,
amawiający uzna oświadczenie, ze \Al\lkonawca dysponuje środkami finansowymi
kwocie - 45 000,00zł _ niezbędnymi do wykonania zamówienia (na Załączniku Nr
nie mniejszą niż20 000,00 zł
), 2. posiadanie opłaconej polisy opiewającej na kwotę
w przypadku jej braku, inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że
konawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
działa n ościzwiązanĄ z p rzed m iote m za mówien ia.
l

!l1.4) lNFoRMACJA o
WYKONAWCY W CE

2z5

DCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYC
PoTW|ERDZEN lA SPEŁN lAN lA WARU N KoW U DzlAŁU W PosTĘPoWAN lU
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WYKLUCZENIU NA PoDsTAWlE ART.24 UsT. 1 USTAWY
nia spełniania przezwykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22 ust.1
nia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykonane zgodn

h wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeli okres
nościjest krotszy - w tym okresie, wrazz podaniem ich rodzaju iwańości, daty
ia oraz z załączeniem dowodow dotyczących najwazniejszych robot,
roboty te zostały wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujących, czy zostały
zzasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Wykaz nażędzi,

zaląadu i uządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub

wykaz robót
składania ofeń
prowadzenia

i

miejsca

wy

określających,

.

ll

robót

dysponowania

celu

wykonania zamówienia wlaz

z

informacją

o

podstawie do

izasobami;

będą uczestniczyó w wykonywaniu zamówienia, w

wykaz
odpowi

wraz z
niezbędnych do
informacją o

o oświadczenie,
Wymagane

w

u

szczególności
budowlanymi,
jakości
robotami
lub
kierowanie
za świadczenie usług, kontrolę
mi na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
ania zamówienia, a taże zakresu wykonywanych pzez nie czynności, oraz
do dysponowania tymi osobami;

w

wykonywaniu zamówienia, posiadają
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

osoby, które będą uczestniczyć

o opłaconą polisę, a w pżypadku jej braku, inny dokument potwierdzĄący, ze wykonawca jest
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanĄ z
ubezpieczony
przedmiotem za

zakresie
należy przedłożyć:
ll1.4.2| W

o oświadczenie o

la.

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

aku podstaw do wykluczenia;

właściwegorejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
i odrębne pzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazanta
gospodarczej,
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej
braku podstaw
niz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o
enie zamówienia albo składania ofeń;

o aktualny odpis

o aktualne za

ie

zamówienia

składania ofeń;

właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatkow, lub zaświadczenie, że uzylkał przewidziane
prawem
, odroczenie lub rozłożeniena raty zaległych płatnościlub wstzymanie w
decyĄi właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed
całości
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
upływem

o aktualne za
Rolniczego U
składek na
prawem

właściwegooddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
ia społecznego potwierdzające, źe wykonawca nie zalega z opłacaniem
ia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane
ie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub wstzymanie w
decyĄi właściwegoorganu - wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed

całościwykona
upływem termin składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
składania ofeń;
zamowlenla a

3

z5
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z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonymw ar|,24 ust. 1 pkt 4-B
nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;

dopuszczenie do

24 ust. ,1 pkt 9
nie wcześniejniz 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
iału w postępowaniu o udzielenie zamowienia albo składania ofeń;

z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w

aktualną
uStawy,

dopuszczenie do

arI.

zagranicznych

ll1.4.3) Dokumenty

Jezeliwykonawca ma

zibę

lu

b

m

polskiej,
iejsce zamieszkan ia poza terytoriu m Rzeczypospol itej

przedkłada:
ll1.4.3.1) dokument wy

o

nie otwańo jego

przed upływem
nie zalega

z

ji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy
rminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

enia albo składania ofeń,

udzielenie za

o

w kraju, w ktorym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzĄący, że.

u

że uzyskał
lub wstrzymanie

miesiące pzed
o udzielenie
nie ozeczono
miesięcy przed
o udzielenie

zaniem podatkow, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
iane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności
całościwykonania decyzji właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niz 3
terminu składania wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowanlu
ia albo składania ofeń;

niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niz 6
wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
ia albo składania ofeń;

ściwegoorganu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
by, ktorej dokumenty dolyczą, W zakresie określonym w ań.24 ust, 1 pkt 4_B zamieszkania
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;
dopuszczenie
zaświadczenie

Dokumenty

.

lista podmiotow
2007 r. o och

przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej

z dnia 16

lutego

o tym, że nie nalezy do

grupy

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy

ii

konsumentow albo informacji

kapitałowej;
l!1.6) INNE

DoKU

ienione w pkt ll1.4) albo w pkt ll1,5)
iony formularz kosztorysu ofeńowego, wykaz podmiotów, które będą uczestniczyć w
Formulaz ofeńy,
wykonaniu zamówienia ako podwykonawcy wlazz podaniem ich nazw, atakże zakresu wykonywanych
nr 6 SlWZ, oświadczenie, ze \AĄkonawca dysponuje środkami finansowymi
pzez nich czynności lnne dokumenty

w kwocie; - 45 000,00z

niezbędnych zasobów

pzypadku braku

pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania \ĄA7konawcy do dyspozycji
potrzeby wykonania zamówienia , wykaz posiadanego spzętu laboratoryjnego, a w
o laboratorium należy podac laboratorium, które będzie obsługiwało zamowienie,

SEK
lV.1)

4z5

TRYB UDZIELE

zAMoWlENlA
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lV.1.1) Tryb udzielenia

mówienia: przetarg nieograniczony,

lV.2) KRYTERlA

oFERT

lV.2.'l| Kryteria oceny
1

-Cena-9

2 - GWARA

lV.4)lNFoRMAGJE
lV.4.1)Adres strony
zamowlenIa:

WWW

Specyfikację istotnyc
Garwolinie ul
lV.4.4) Termin składan
godzina 09.30, miejsce,
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cena oraz inne kryteria związane z pzedmiotem zamówienia:

cJA-5

lsTRAcYJNE
j, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

rwolin.pl

warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Drog w
45,08-410 Wola Rębkowska, pokoj nr 6..
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Iub ofeń: 01.06.20,15
Zarząd Dróg w Ganłlolinie ul, Przemysłowa 45, 08-410 Wola

Rębkowska, pokój nr 3

lV.4.5)Termin związa
lV,4.17) Gzy przewid
nieprzyznania środ
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 Wolnym
ły byó przeznaczone na sfinansowanie całościlub częścizamówienia: nie
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