
Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj  Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.drawno.pl

Drawno: Przebudowa nawierzchni dróg wewn trznych w Gminie Drawno
w m. wi ciechów i Chom towo

Numer og oszenia: 267982 - 2015; data zamieszczenia: 09.10.2015
OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzib  w Urz dzie Miejskim w Drawnie , ul. Ko cielna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa nawierzchni dróg wewn trznych w

Gminie Drawno w m. wi ciechów i Chom towo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przebudowa nawierzchni dróg

wewn trznych w Gminie Drawno w m. wi ciechów i Chom towo. Cz  nr 1: Przebudowa nawierzchni drogi

wewn trznej w wi ciechowie - nawierzchnia bitumiczna. Cz  nr 2: Przebudowa nawierzchni drogi wewn trznej

w Chom towie - nawierzchnia z kostki betonowej. Przedmiot robót obejmuje: - wykonanie rozbiórki istniej cej

nawierzchni betonowej wraz z kraw nikami betonowymi; - wykonanie podbudowy t uczniowej o uziarnieniu 0-31,5

mm; - wykonanie warstwy cieralnej z betonu asfaltowego; - wykonanie warstwy cieralnej z kostki betonowej.

Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Dokumentacji Technicznej oraz przedmiarze robót,

ce za cznikami oraz integraln  cz ci  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wszelkie nazwy

asne u yte w tre ci SIWZ i za cznikach nale y czyta , jako parametry techniczne i jako ciowe materia ów oraz

czyta  je, jako takie lub równowa ne. Roboty budowlane nale y wykona  zgodnie z wytycznymi Zamawiaj cego,

przedmiarem robót i Dokumentacj  Techniczn ..

II.1.5)

V przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych:
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Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówie  uzupe niaj cych

Zamawiaj cy przewiduje mo liwo  udzielenia zamówie  uzupe niaj cych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy w wysoko ci do 30 % zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.32.20-7.

II.1.7) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: tak, liczba cz ci: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako czenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnie  wadium w wysoko ci: 5 000 z  (pi  tysi cy z otych);

W przypadku wadium wnoszonego w formie pieni nej za wadium z one w terminie zostanie uznane obci enie

wp at  konta Zamawiaj cego przed up ywem terminu sk adania ofert. Nie wniesienie wadium lub wniesienie

wadium po terminie sk adania ofert spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post powania. W zale no ci od woli

Wykonawcy, wadium mo e by  wniesione w: 1) pieni dzu przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj cego: Nr

35 8359 0005 0031 4279 9000 0004, 2) por czeniach bankowych lub por czeniach spó dzielczej kasy

oszcz dno ciowo - kredytowej, z tym e por czenie kasy jest zawsze por czeniem pieni nym, 3) gwarancjach

bankowych lub ubezpieczeniowych, 4) por czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczo ci. Wadium wniesione w

pieni dzu Zamawiaj cy przechowywa  b dzie na wskazanym rachunku bankowym. Je eli wadium zostanie

wniesione w pieni dzu, przelewem, Wykonawca winien do czy  do oferty kserokopi  wp aty wadium. W

pozosta ych przypadkach wymagane jest do czenie orygina u dokumentu wystawionego na rzecz

Zamawiaj cego. Je eli wadium b dzie wniesione w pieni dzu, Zamawiaj cy zwróci je wraz z odsetkami

wynikaj cymi z umowy rachunku bankowego, na którym by o ono przechowywane, pomniejszone o koszty

prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieni dzy na rachunek bankowy wskazany

przez Wykonawc . Zamawiaj cy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezw ocznie po wyborze oferty

najkorzystniejszej lub uniewa nieniu post powania, z wyj tkiem Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, jako

najkorzystniejsza, z zastrze eniem art. 46 ust. 4a ustawy. Wykonawcy, którego oferta zosta a wybrana, jako

najkorzystniejsza, Zamawiaj cy zwraca wadium niezw ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia

publicznego i wniesieniu zabezpieczenia nale ytego wykonania umowy. Zamawiaj cy zwraca niezw ocznie wadium

na wniosek Wykonawcy, który wycofa  ofert  przed up ywem terminu sk adania ofert. Zamawiaj cy zatrzymuje

wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca, którego oferta zosta a wybrana: 1) odmówi  podpisania umowy na

warunkach okre lonych w ofercie, 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego sta o si  niemo liwe z

przyczyn le cych po stronie Wykonawcy, 3) nie wniós  wymaganego zabezpieczenia nale ytego wykonania

umowy. Zamawiaj cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, je eli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
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którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn le cych po jego stronie, nie z  dokumentów lub o wiadcze ,

o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pe nomocnictw, listy podmiotów nale cych do tej samej grupy

kapita owej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej,

lub nie wyrazi  zgody na poprawienie omy ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowa o brak

mo liwo ci wybrania oferty za onej przez Wykonawc , jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIA U W POST POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPE NIANIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre lonej dzia alno ci lub czynno ci, je eli przepisy prawa

nak adaj  obowi zek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Dzia alno  prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania

specjalnych uprawnie . Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony na podstawie z onego przez

Wykonawc  o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1

ustawy PZP

III.3.2) Wiedza i do wiadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owych warunków udzia u w post powaniu w powy szym zakresie.

Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony na podstawie z onego przez Wykonawc  o wiadczenia o

spe nianiu warunków udzia u w post powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.3) Potencja  techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owych warunków udzia u w post powaniu w powy szym zakresie.

Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony na podstawie z onego przez Wykonawc  o wiadczenia o

spe nianiu warunków udzia u w post powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Wykonawca musi wykaza , e dysponuje przy realizacji zamówienia minimum 1 osob : - kierownik

robót drogowych posiadaj cy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalno ci

drogowej lub w specjalno ci konstrukcyjno - in ynieryjnej w zakresie dróg.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe niania tego warunku

Zamawiaj cy nie precyzuje szczegó owych warunków udzia u w post powaniu w powy szym zakresie.

Zamawiaj cy uzna warunek za spe niony na podstawie z onego przez Wykonawc  o wiadczenia o

spe nianiu warunków udzia u w post powaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

III.4) INFORMACJA O O WIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ  DOSTARCZY  WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPE NIANIA WARUNKÓW UDZIA U W POST POWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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III.4.1) W zakresie wykazania spe niania przez wykonawc  warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o wiadczenia o spe nianiu warunków udzia u w post powaniu nale y przed :

wiadczenie, e osoby, które b  uczestniczy  w wykonywaniu zamówienia, posiadaj  wymagane

uprawnienia, je eli ustawy nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale y

przed :

wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z w ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno ci gospodarczej,

je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

wykonawca powo uj cy si  przy wykazywaniu spe niania warunków udzia u w post powaniu na zasoby

innych podmiotów, które b  bra y udzia  w realizacji cz ci zamówienia, przedk ada tak e dokumenty

dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okre lonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je eli wykonawca ma siedzib  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedk ada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib  lub miejsce zamieszkania potwierdzaj cy,

e:

nie otwarto jego likwidacji ani nie og oszono upad ci - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed

up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia

albo sk adania ofert;

III.4.3.2)

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 -

wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert;

za wiadczenie w ciwego organu s dowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotycz , w zakresie okre lonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania wniosków o dopuszczenie do

udzia u w post powaniu o udzielenie zamówienia albo sk adania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotycz ce przynale no ci do tej samej grupy kapita owej
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lista podmiotów nale cych do tej samej grupy kapita owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, e nie nale y do grupy kapita owej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wype niony druk ofertowy; 2. O wiadczenie, o spe nieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówie

Publicznych; 3. Informacje o potencjale kadrowym Wykonawcy oraz informacje o kluczowym personelu oraz

informacj  na temat do wiadczenia zawodowego i kwalifikacji zawodowych kluczowego personelu; 4.

Podwykonawstwo ;

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 zwi zane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - Okres gwarancji - 10

IV.2.2)

przeprowadzona b dzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której b dzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si  istotne zmiany postanowie  zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie  umowy oraz okre lenie warunków zmian

Zamawiaj cy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje mo liwo  dokonania istotnych zmian postanowie

zawartej umowy w stosunku do tre ci oferty, na podstawie, której, dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku

wyst pienia, co najmniej jednej z okoliczno ci wymienionych poni ej, z uwzgl dnieniem podawanych warunków ich

wprowadzenia: 1) wyst pienie okoliczno ci obiektywnych potwierdzonych przez obie strony, które w istotny

sposób wp yn  na opó nienie realizacji przedmiotu zamówienia: a. nag a zmiana stanu prawnego, b. gwa towna

dekoniunktura, kryzys finansowy w skali ponadpa stwowej, c. powszechna niedost pno  surowców, d.

niekorzystne warunki atmosferyczne, geologiczne, archeologiczne, w szczególno ci: - kl ski ywio owe, - warunki

atmosferyczne uniemo liwiaj ce prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzania prób i sprawdze ,

dokonywania odbiorów, w szczególno ci temperatury poni ej 0oC, wiatr uniemo liwiaj cy prac  maszyn

budowlanych, gwa towne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wy adowaniami

atmosferycznymi, wysokie stany wód, gruba pokrywa nie na, - niewypa y i niewybuchy, - wykopaliska

archeologiczne, - odmienne od przyj tych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,

kurzawka, g azy narzutowe itp.), - odmienne od przyj tych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w

szczególno ci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urz dze  lub niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych.

2) wyst pienie okoliczno ci obiektywnych potwierdzonych przez obie strony, które w istotny sposób wp yn  na
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zmian  sposobu spe nienia wiadczenia: a. zmiany technologiczne, w szczególno ci: - niedost pno  na rynku

materia ów lub urz dze  wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub

wycofaniem z rynku tych materia ów lub urz dze , - konieczno  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych

rozwi za  technicznych / technologicznych lub materia owych ni  wskazane w dokumentacji projektowej, w

sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwi za  grozi o niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, -

konieczno  zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwi za  technicznych lub materia owych ze

wzgl du na zmiany obowi zuj cego prawa. 3) wyst pienie okoliczno ci obiektywnych potwierdzonych przez obie

strony, które w istotny sposób wp yn  na pozosta e zmiany umowy: a. zmiana obowi zuj cej stawki VAT, b. inne

zmiany, które spowoduj  ingerencj  w okre lenie przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.drawno.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w Drawnie, ul.

Ko cielna 3, 73-220 Drawno, pok. nr 5.

IV.4.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 26.10.2015

godzina 11:00, miejsce: Urz d Miejski w Drawnie, ul. Ko cielna 3, 73-220 Drawno, sekretariat urz du..

IV.4.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si  uniewa nienie post powania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania rodków pochodz cych z bud etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi

rodków z pomocy udzielonej przez pa stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

(EFTA), które mia y by  przeznaczone na sfinansowanie ca ci lub cz ci zamówienia: nie
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