
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.drawno.pl

Drawno: Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Drawno w

miejscowościach Chomętowo i Konotop

Numer ogłoszenia: 220656 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie , ul. Kościelna 3, 73-220

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

Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Drawno w

miejscowościach Chomętowo i Konotop.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowę nawierzchni drogi w

Chomętowie w zakresie: 1.Remont nawierzchni drogi (dz. nr 17) o długości 160 m, szerokości od 3,80 m do 4,20

m. 1.1 Roboty ziemne; 1.2 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego; 1.3 Uzupełnienie ubytków w płytach

betonowych; 1.4 Regulacja studzienek; 1.5 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z

wbudowaniem mechanicznym; 1.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna. 2. Remont nawierzchni drogi (dz. nr 21) o długości 48 m, szerokości od 3,50 do 4,00 m. 2.1 Wykonanie

koryta; 2.2 Warstwa odsączająca z piasku na całej szerokości drogi wraz z zagęszczeniem; 2.3 Podbudowa z

kruszywa łamanego - warstwa dolna; 2.4 Montaż oporników betonowych i krawężników; 2.5 Zaklinowanie

podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową; 2.6 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -

warstwa ścieralna; 2.7 Wykonanie poboczy. Przebudowę nawierzchni drogi w Konotopiu: 1. Remont nawierzchni

drogi (część działki 33/14, dz. 33/1) 1.1 Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z

zagęszczeniem mechanicznym; 1.2 Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z

wbudowaniem mechanicznym; 1.3 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa

ścieralna asfaltowa; 1.4 Wykonanie obustronne poboczy; 1.5 Wykonanie wjazdów do posesji 2. Remont

nawierzchni drogi (część działki 33/14 - część tłuczniowa); 2.1 Mechaniczne wykonanie koryta; 2.2 Warstwa
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odsączająca z piasku na całej szerokości drogi wraz z zagęszczeniem; 2.3 Nawierzchnia z kruszywa łamanego;

2.4 Wykonanie obustronne poboczy Wszystkie drogi w/w nie stanowią dróg publicznych, są drogami

wewnętrznymi..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust 1 pkt. 6 ustawy prawo

zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść w wysokości 7 000 zł. (słownie: siedem tysięcy złotych)

w terminie do dnia 24.07.2014 r. do godziny 10:30. Decyduje data i godzina wpływu środków do Zamawiającego.

2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy, nr rachunku 35 8359 0005

0031 4279 9000 0004. z dopiskiem Przetarg wadium - Przebudowa nawierzchni dróg w Gminie Drawno w

miejscowościach Chomętowo i Konotop, z takim wyliczeniem, aby wpłynęło na rachunek Zamawiającego

najpóźniej w terminie złożenia oferty. 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy

oszczędnościowo- kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), 3) gwarancjach

bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 6)

w pieniądzu w kasie Urzędu Miejskiego w Drawnie. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach. 4.

W przypadku, gdy wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji poręczenia, gwarancja/poręczenie powinna być

sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) zobowiązanie

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) do zapłaty całej kwoty

wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie zamawiającego (beneficjenta gwarancji/poręczenia)

zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt 7 bez potwierdzania tych okoliczności,

2) termin obowiązywania gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą, 5. Wadium

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy

swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA

TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie minimum jedną najważniejszą robotę budowlaną. Za jedną najważniejszą robotę

budowlaną zamawiający uzna robotę polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie nawierzchni

dróg, o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), a w ramach

tego zadania wykonanie nie mniej niż 2 000 m2 nawierzchni bitumicznej.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować

co najmniej jedną osobą na wymienione poniżej stanowisko: - kierownik robót drogowych Wymagane

kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez

ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie poprzednio

obowiązujących przepisów)

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie dokonuje opisu spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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 należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

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

załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób należyty oraz wskazujących,  czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
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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

także zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  że  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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

przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli 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 niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby

innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli 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,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo

składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
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przed upływem terminu składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału w  postępowaniu o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania  osoby,  której  dokumenty  dotyczą,  w  zakresie  określonym w  art.  24  ust.  1  pkt  4-8  -

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

zaświadczenie  właściwego  organu  sądowego  lub  administracyjnego  miejsca  zamieszkania  albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy

- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

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: najniższa cena.

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

Za istotne zmiany, w zakresie których dopuszcza się zmiany umowy uważa się: 1) przedłużenie terminu wykonania

przedmiotu umowy, 2) zmianę osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, 2.

Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do zakończenia przedmiotu

umowy, jednak nie dłużej niż okres trwania poniżej wymienionych okoliczności: 1) przedłużenia procedury

uzyskiwania opinii, uzgodnień, decyzji administracyjnych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, tj. z powodu

niezachowania terminów administracyjnych przez organy czy instytucje, 2) wystąpienia nieodpowiednich warunków

atmosferycznych powodujących konieczność wstrzymania robót w celu dotrzymania wymogów technologicznych.

W tym przypadku przedłużenie ww. terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego

wniosku wraz z informacją o stanie pogody z Biura Prognoz oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie

wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych, jest niemożliwe. 3) wystąpienia

nieprzewidzianych warunków realizacji, tj.: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki gruntowo
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- wodne, odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów i elementów uzbrojenia podziemnego, odkrycie wykopalisk

archeologicznych, niewypałów, niewybuchów, 4) konieczności usunięcia błędów w dokumentacji projektowej lub

opracowania dokumentacji projektowej zamiennej, 5) konieczności wykonania robót zamiennych, które nie

powodują wykroczenia poza przedmiot zamówienia, a jedynie nastąpi zmiana sposobu wykonania jakiegoś

elementu robót, 6) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez

czynniki zewnętrzne, którego z pewnością nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego

bezpośrednio życiu, zdrowiu ludzi, lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 7) wystąpienia

innych przyczyn zewnętrznych niezależnie od zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością

terminowego realizowania robót. 3. Zmiana osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu

umowy może nastąpić pod warunkiem, że nowe osoby będą posiadały kwalifikacje zawodowe i doświadczenie nie

mniejsze niż osoby wskazane w ofercie. Zmiana osób wymaga akceptacji Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.bip.drawno.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Drawnie ul.

Kościelna 3 73-220 Drawno pokój nr 5.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2014

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Drawnie ul. Kościelna 3 73-220 Drawno sekretariat urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu 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
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