Ogłoszenie nr 576526-N-2019 z dnia 2019-07-19 r.

Gmina Dobroń: Przebudowa dróg na terenie Gminy Dobroń
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, krajowy numer identyfikacyjny 73093462500000,
ul. ul. 11 Listopada 9 , 95-082 Dobroń, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 043 6772683,
6772130, e-mail sekretarz@dobron.ug.gov.pl, faks 436 772 679.
Adres strony internetowej (URL): http://www.dobron.bip.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
http://www.dobron.bip.net.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg na terenie
Gminy Dobroń
Numer referencyjny: 271.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg na terenie
Gminy Dobroń, obejmująca: 1) Wykonanie przebudowy odcinka drogi gminnej w
Wymysłowie Francuskim, gm. Dobroń. Droga gminna wewnętrzna działka nr 105 obręb 15
Wymysłów Francuski posiada nawierzchnię z kruszywa łamanego o szerokości zmiennej 4,80
m. Po obu stronach drogi występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 0,7 ÷ 1,0 m
odwodnienie drogi istniejącymi rowami przydrożnymi o zmiennej szerokości 0,9 ÷1,2 m i
głębokości od 0,3 ÷ 0,7 m. W ramach zadania należy wykonać: a. wytyczenie drogi w terenie,
b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, c. wykonanie wyrównania nawierzchni poprzez
ułożenie mechanicznie warstwy podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości
60kg/m2 d. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek mineralno- bitumicznych,
grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości 4,5 m na odcinku 0,60 km grubość po
zagęszczeniu 4 cm. e. zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową, f. wykonanie poboczy z
tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm

grubość od zera do 6 cm. Termin zakończenia realizacji zadania – do dnia 30 września 2019
roku. 2) Wykonanie Przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w Morgach dz. nr 396 obr. 7
Ldzań gm. Dobroń. Droga gminna wewnętrzna działka nr 396 obr. 7 Ldzań posiada
nawierzchnię z frezu asfaltowego o szerokości zmiennej 4,20 m. Po obu stronach drogi
występują pobocza gruntowe o zmiennej szerokości 0,7 ÷ 1,0 m odwodnienie drogi
istniejącymi nieutwardzonymi poboczami. W ramach zadania zostanie wykonane: a.
wytyczenie drogi w terenie, b. wykonanie mechanicznego profilowania i zagęszczenia
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie, c. wykonanie wyrównania
nawierzchni poprzez ułożenie mechanicznie warstwy podkładowej z mieszanki mineralnobitumicznej w ilości 60kg/m2 d. wykonanie warstwy nawierzchniowej z mieszanek
mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa szerokości 4,0 m na
odcinku 0,4 km grubość po zagęszczeniu 4 cm. e. zasmarowanie krawędzi emulsja asfaltową,
f. wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego, po obu stronach wylanej nawierzchni
asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 6 cm. 3) Przebudowa nawierzchni drogi
wewnętrznej w Orpelowie Numerki Na drodze gminnej wewnętrznej w Orpelowie Numerki
Gmina Dobroń działka nr 108, obręb 11 Orpelów, na odcinku 400 m szerokości 4,0 m
wykonanie nakładki asfaltowe, utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym szerokości 70 cm
(strona) połączenie z istniejącą nawierzchnią, Remont nawierzchni na drodze gminnej
wewnętrznej w Orpelowie Numerki, obejmuje następujące czynności: a. mechaniczne
profilowanie i zagęszczenie istniejącej podbudowy pod kolejne warstwy, b. ułożenie
nawierzchni podkładowej z mieszanki mineralno- bitumicznej w ilości 50kg/m2 c. ułożenie
nawierzchni z mieszanek mineralno- bitumicznych, grysowych warstwa ścieralna asfaltowa
grubość po zagęszczeniu 4 cm na odcinku 400m, d. zasmarowanie krawędzi emulsja
asfaltową, e. utwardzenie poboczy tłuczniem kamiennym, po obu stronach wylanej
nawierzchni asfaltowej – na szerokość 70 cm grubość od zera do 4 cm. 4) Naprawy
cząstkowe nawierzchni asfaltowych: Na powierzchni około 500 m2 w miejscach wskazanych
przez Zamawiającego dokonanie remontu nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanek
mineralno- bitumicznych bez wycinania krawędzi rozliczenie w zł/m2, roboty wg
następującej technologii: a. roboty przygotowawcze i oznakowanie dróg w miejscu
wykonywania napraw, b. dostarczenie na teren budowy mieszanki mineralno – bitumicznej i
materiałów pomocniczych, c. oczyszczenie uszkodzonych miejsc z rumoszu i usunięciem go
poza pas drogowy, d. ogrzanie bitumu i skropienie naprawianego miejsca emulsją asfaltową
wraz z krawędziami, e. rozścielenie mieszanki mineralno – asfaltowej w jednej lub dwóch
warstwach w zależności od głębokości uszkodzeń, f. zagęszczenie poszczególnych warstw
ułożonej mieszanki, g. skropienie bitumem krawędzi naprawionego miejsca, h.
przeprowadzenie wymaganych pomiarów. Termin zakończenia realizacji zadań określonych
w ppkt. 2-4 – do dnia 31 października 2019 roku. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje
ponadto: 1) organizację placu budowy, 2) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i
materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy
z rozbiórek), 3) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nieobjęte w
SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, bądź obowiązujące
przepisy prawa, 4) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami
technicznymi oraz na warunkach określonych umową, 5) wykonywanie wszelkich czynności
dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót. 3. W obowiązku
Wykonawcy leży: 1) ustanowienie kierownika robót, 2) zabezpieczenie terenu budowy przed
wstępem nieuprawnionych osób trzecich, 3) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz
koordynowanie robót, 4) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego
przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone
roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu
kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu

robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów
oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z
zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo
ruchu kołowego i pieszego, 5) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie
wykonanych robót przed ich zniszczeniem, 6) skompletowanie i przedstawienie
Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości
wykonania robót, 7) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z
obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
realizowanych robót oraz p-poż, 8) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz
następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z
prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów, 9) zapewnienie w niezbędnej ilości
potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i
dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie z zakresem umowy,
10) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, 11) umożliwienie
wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy
wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im
informacji wymaganych tą ustawą, 12) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót,
zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez
Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczeń lub uszkodzeń, 13) w
przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich
części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do
terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub
doprowadzenie do stanu poprzedniego, 14) wykonywanie robót z nowych materiałów przez
siebie zakupionych, 15) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami
wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2016r., poz. 290). W przypadku wykorzystania przez
Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez
Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na
Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego
przekazania przez Zamawiającego, 16) przedstawianie osobie wskazanej przez
Zamawiającego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich
dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności:
certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności,
atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji
zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót, 17)
niezwłoczne informowanie Zamawiającego o problemach technicznych lub okolicznościach,
które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót, 18) zapewnienie
wykonania i kierowania robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane, 19) wyznaczenie do kierowania robotami i
wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w ofercie; zmiana którejkolwiek z osób
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę
na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką
zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SIWZ,
20) sporządzenie i uzgodnienie z Zamawiającym projektu tymczasowej organizacji ruchu na
czas prowadzenia robót, 21) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających
parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.:

wyników pomiarów oraz protokołów badań, sprawozdań dotyczących realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy, 22) zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót
prowadzonych w pasie drogowym winno zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu
drogowego i osobom wykonującym roboty oraz zapewnić płynność ruchu drogowego, 23)
uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie
stosownego pełnomocnictwa) wszelkich innych decyzji i uzgodnień, niezbędnych do
realizacji przedmiotu umowy.
II.5) Główny kod CPV: 45111000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45233140-2
45233142-6
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-31
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa szczegółowych wymagań;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Spełnienie warunku wymienionego zostanie uznane, jeżeli wykonawca
udokumentuje że posiada odpowiednie ubezpieczenia(e) od odpowiedzialności cywilnej, w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, minimum na 300
000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Warunek
zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 300 000,00 zł brutto
każda (trzysta tysięcy złotych), obejmujące swoim zakresem rzeczowym wykonanie
budowy/rozbudowy/przebudowy drogi, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; b) w zakresie
osób zdolnych do wykonania zamówienia: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu
zamówienia, w szczególności osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi tj.:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
– kierownik budowy. - co najmniej pięć osób wykonujących zadania w zakresie budowy dróg
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz robót budowlanych zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ
spełniających wymagania określone w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 3 a) wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływ em terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,na rzecz których roboty te zostały wykonane,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez pomiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2) Wykaz osób zgodny ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 3 b)
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami. 3) Pisemne zobowiązanie(jeżeli dotyczy) innych podmiotów do oddania do
dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia. 4) Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę określoną w dziale VI, pkt. 1, ppkt. 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena (C)
60,00
Gwarancja na wykonane roboty (G) 40,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych. 2. Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy. 3.
Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2019-08-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

