
Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu: Bieżące utrzymanie dróg

powiatowych na terenie powiatu namysłowskiego w latach 2017-2019.

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
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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: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, krajowy numer

identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności , 46100 Namysłów, woj. opolskie, państwo

Polska, tel. (077) 410 36 95, , e-mail zamowienia@namyslow.pl, , faks 774 103 922.

Adres strony internetowej (URL): www.namyslow.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)

Tak

www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia

Tak

www.namyslow.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:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej

Adres:

Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji,

Zamówień Publicznych i Mienia Powiatu, pok. nr 210

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)

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1a8...

3 z 27 19.07.2017 14:02



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na

terenie powiatu namysłowskiego w latach 2017-2019.

Numer referencyjny: IZM.I.272.36.2017.AK-G

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. Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu

namysłowskiego w latach 2017-2019. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia polegający na

wyszczególnieniu robót przedstawiony jest w załączniku do 2 formularza oferty o nazwie: Cennik –

Bieżące utrzymanie dróg. Zakres robót do wykonania będzie uzależniony od potrzeb i każdorazowo

zlecany przez Zamawiającego. 2. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Główny przedmiot: 45233140-2 (Roboty drogowe). Przedmioty dodatkowe: 45112100-6 (Roboty w

zakresie kopania rowów), 45233141-9 (Roboty w zakresie konserwacji dróg), 45233142-6 (Roboty w
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zakresie naprawy dróg), 45233.00-1 (Roboty w zakresie różnych nawierzchni), 45233220-7 (Roboty w

zakresie nawierzchni dróg), 45233221-4 (Malowanie nawierzchni), 45233222-1 (Roboty budowlane w

zakresie układania chodników i asfaltowania), 45233253-7 (Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla

pieszych), 45233290-8 (Instalowanie znaków drogowych), 45233292-2 (Instalowanie urządzeń

drogowych). Uwaga: Elementy robót nie ujęte w cenniku, a zgłoszone do realizacji przez

Zamawiającego wynikłe w czasie robót bieżącego utrzymania, będą rozliczane według

obowiązujących zasad kosztorysowania w oparciu o obmiar powykonawczy, nakłady z KNR, średnią

cenę pracy sprzętu i średnią cenę materiałów z „SEKOCENBUD” dla województwa opolskiego jak dla

robót inżynieryjnych i instalacji sanitarnych, z zastosowaniem składników cenotwórczych (R – netto,

Kp, Kz, Z). W ramach bieżącego utrzymania dróg Wykonawca będzie prowadził działania

interwencyjne. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do właściwego

wykonywania zamówienia. Wymagania jakościowe: W/w roboty należy wykonać zgodnie z ustawą z

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zmianami.), rozporządzeniem

Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,

jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 ze zmianami.)

z zastosowaniem wyrobów budowlanych zgodnych z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zmianami), specyfikacjami technicznymi, sztuką

budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami

współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy - w tym dla

użytkowników dróg, stosując wyroby budowlane posiadające stosowne aprobaty techniczne. Warunki

realizacyjne: Kwota przeznaczona na realizację przedmiotu zamówienia będzie ustalana corocznie w

oparciu o wysokość środków budżetowych, uchwalanych przez RADĘ POWIATU. W ramach

bieżącego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do: 1) prowadzenia działań

interwencyjnych, 2) zdobywania informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia, 3)

zapewnienia komunikacji samochodowej i pieszej w obrębie miejsca prowadzenia robót dla

uczestników ruchu i dla obsługi obiektów przylegających, 4) oznakowania i zabezpieczania terenu

robót przed przystąpieniem do ich realizacji oraz utrzymywania oznakowanie i zabezpieczenia terenu

przez cały czas trwania robót (zabezpieczenia terenu budowy na własny koszt ujęty w cenach

jednostkowych netto), 5) dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń

zabezpieczających tj.: zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały i inne na czas wykonywania robót,

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo użytkowników drogi i obiektów przylegających, 6)

wykonywania robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i

higieniczne warunki pracy w tym dla użytkowniku dróg i obiektów (posiadania wiedzy i stosowania

jej w czasie prowadzenia prac stosowania wszelkich przepisów dotyczących obowiązujących
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warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz obowiązujących norm technicznych), 7)

stosowania materiałów posiadających atesty techniczne lub aprobatę świadczące o ich jakości zgodnie

z wymogami norm i dopuszczenia do ich wbudowania wg wymogów obowiązującego Prawa

Budowlanego oraz uzyskania potwierdzenie Zamawiającego na jego wbudowanie, 8) dostarczenia do

wglądu atestów i aprobat przed wbudowaniem, 9) przeprowadzania w trakcie budowy stosownych

badań laboratoryjnych dokumentujących zachowanie prawidłowego procesu technologicznego, 10)

zagęszczenia podłoża pod powierzchnię drogową do wskaźnika 1.0, 11) ponoszenia odpowiedzialności

za ochronę instalacji urządzeń podziemnych zlokalizowanych na terenie prowadzonych robót na

powierzchni ziemi, typu: zawory, studnie, hydranty, a o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji bezzwłocznego powiadamiania Zamawiającego i zainteresowanego eksploatatora tych

urządzeń oraz współpracy z nimi polegającej na dostarczeniu wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonaniu naprawy, 12) składania materiałów rozbiórkowych nadających się do ponownego

wbudowania na wskazanym przez Zamawiającego miejscu, 13) przestrzegania przepisów dotyczących

bezpieczeństwa i ochrony pracy podczas realizacji robót, 14) zapewnienia i utrzymywania urządzeń

zabezpieczających, socjalnych oraz sprzętu do ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, 15) odpowiedzialności za ochronę robót i

za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty ich zakończenia, 16)

ponoszenia wszystkich kosztów związanych z dostarczeniem materiałów, wywozem gruzu, nadmiaru

ziemi z urobku i innych kosztów uwzględniając je w cenach jednostkowych netto, 17) używania do

wykonywania przedmiotu umowy jedynie takiego sprzętu i środków transportowych, które nie

spowodują niekorzystnego wpływu na jakość prowadzonych robót (sprzęt i środki transportu będący

własnością Wykonawcy lub będące w posiadaniu do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym

stanie i gotowości do pracy oraz winien być oznakowany w logo firmy), 18) przestrzegania wymagań i

przepisów ruchu drogowego dotyczących dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów

technicznych w stosunku do poruszających się pojazdów Wykonawcy po drogach publicznych, 19)

usuwania na bieżąco na własny koszt wszelkich zanieczyszczeń lub zniszczeń spowodowanych

pojazdami Wykonawcy na drogach publicznych, 20) zgłaszania zakończenia realizacji robót na

powierzonym odcinku drogi (po ich wykonaniu) do Zamawiającego w celu spisania protokołu odbioru

robót w terenie, zabezpieczając jednocześnie swój środek transportowy, w celu odbioru wykonanych

robót, 21) zabezpieczenia swojego środka transportowego w celu dokonania wizji dróg i ustalenia

zakresu robót niezbędnych do realizacji, usunięcia awarii, zdarzeń losowych oraz wiosennych i

okresowych przeglądów dróg i obiektów mostowych a także robót zgłoszonych do odbioru (koszty

środka transportowego należy uwzględnić w cenach jednostkowych), 22) ochrony przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. (jeżeli w związku z zaniedbaniem,
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niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi

uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi

lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed

powstaniem uszkodzenia), 23) ubezpieczenia się od ryzyk budowlanych i montażowych, od

odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczące

pracowników Wykonawcy, innych osób, z pomocą których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy

oraz osób trzecich, w tym także wynikające z ruchu pojazdów mechanicznych, powstałe w trakcie

prowadzonych prac, 24) ponoszenia odpowiedzialności i wszelkich kosztów z tytułu strat materialnych

powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i z tytułu odpowiedzialności cywilnej za

szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dot. pracowników, osób trzecich, użytkowników

dróg i obiektów będących przedmiotem niniejszej umowy - powstałe w związku z wykonywaniem

przedmiotu umowy, 25) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich przeszkodach

uniemożliwiających i utrudniających wykonanie zadania, 26) dysponowania osobami zdolnymi do

wykonywania przedmiotu umowy oraz do zabezpieczenia odpowiedniego sprzętu i materiałów do

wykonywania przedmiotu umowy w terminie ustalonym przez Zamawiającego, 27) zabezpieczenia

sprzętu wraz z operatorami (kierowcami) posiadającymi stosowne kwalifikacje gwarantującego

prawidłowe wykonywanie przedmiotu umowy, 28) wywożenia z terenu robót gruzu rozbiórkowego na

odkład, nadmiaru ziemi z urobku i innych zbędnych materiałów zgodnie z przepisami o ochronie

środowiska naturalnego, 29) bezpośredniego usuwania wszelkich zanieczyszczeń lub zniszczeń

spowodowanych jego maszynami, narzędziami, urządzeniami i środkami transportu na drogach

publicznych. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w

przedmiocie zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach jednostkowych

netto jakie zaproponuje Wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na

własny koszt zabezpieczyć odpowiedni sprzęt i materiały do wykonywania przedmiotu zamówienia. 4.

Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i

regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do

działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 5. Wykonawcy

są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej dodatkami, w tym również

przedmiarem robót, dokumentacją techniczno-budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i

odbioru robót, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za

uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które

mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonanie robót. 6.

Wymagany przez Zamawiającego min. okres gwarancji – 3 lata. 7. Wykonawca zobowiązany jest

zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 8. Nie dopuszcza się
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składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych

przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert

wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w

art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub

Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za

należyte wykonanie tego zamówienia. 12. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez

Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć

Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia

Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą

należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy

lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez

Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 13. Na podstawie art. 29 ust. 3a

ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez

Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania robót

budowlanych, na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks

pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zmianami). Zamawiający zastrzega sobie prawo do

przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 14. Na

podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji

zamówienia. W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane, tj. tych,

które może wykonywać osoba pełniąca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie Zamawiający

nie wymaga zatrudnienia osób na wyżej wymienionych warunkach. Na potwierdzenie powyższego

wymaga się, aby Wykonawca lub Podwykonawca w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy

przedłożył Zamawiającemu: pisemne oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia wraz z

wykazem osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę przy realizacji zamówienia na

podstawie umowy o pracę. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli zgodności oświadczeń

Wykonawcy lub Podwykonawcy (przedstawionych Zamawiającemu według wzoru stanowiącego zał.

nr 2 do umowy) z osobami faktycznie wykonującymi czynności przy zamówieniu. Nieprzedłożenie

przez Wykonawcę lub Podwykonawcę pisemnego oświadczenia (według wzoru stanowiącego zał. nr 2

do umowy) w terminie wskazanym jak powyżej będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku

zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar

umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy. 15. W przypadku, gdy
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Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w

formularzu „nie dotyczy” lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie

wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału

podwykonawcy. 16. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na

podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet

wykonania zamówienia. 17. Miejsce realizacji zamówienia: drogi powiatowe Powiatu

Namysłowskiego.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45112100-6

45233141-9

45233142-6

45233200-1

45233220-7

45233221-4

45233222-1

45233253-7

45233290-8

45233292-2

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
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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: 2019-12-29

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-12-29

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 uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest

wpisany do jednego z rejestrów handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii

Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Informacje dodatkowe Wpis do właściwego rejestru lub do centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą

„spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym

załącznik do formularza oferty.

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna w wysokości co najmniej: 1.000.000,00 złotych.

Informacje dodatkowe Posiadane przez Wykonawcę OC musi obejmować ochroną

ubezpieczeniową również podwykonawców, którzy realizują przedmiot zamówienia. Ocena

spełniania warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o

informacje zawarte w oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków:  zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli

wykaże, że będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej 1

(jedną) osobą posiadającą uprawnienia do nadzorowania prac związanych z budową dróg oraz min.

5 (pięcioma) osobami do bezpośredniej realizacji zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie

dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w

oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty oraz na podstawie

złożonych wraz z ofertą stosownych dowodów potwierdzających spełnianie warunku: o

Odpowiednich umów, i/lub o Odpowiednich oświadczeń, i/lub o Zobowiązań podwykonawców,

i/lub o Zobowiązań innych podmiotów do udostepnienia potencjału tych podmiotów. 

zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że wykonał zgodnie z

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 1

robotę podobną do przedmiotu zamówienia (odpowiadającą rodzajem i charakterem) o wartości

min. 1 000.000,00 zł. brutto w ramach jednego zamówienia. Ocena spełniania warunku zostanie

dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w

oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty.  zamawiający uzna, że

Wykonawca spełnia powyższy warunek jeżeli wykaże, że będzie dysponował odpowiednim

potencjałem technicznym w celu wykonania zamówienia publicznego tj. co najmniej: - walcem z

wibracją do 10t, - równiarką samojezdną, - koparko-ładowarką, - sprężarką powietrzną przewoźną,

- samochodem samowyładowczym, - samochodem skrzyniowym, - piłą do cięcia mas bitumicznych

i kotki betonowej, - młotem wyburzeniowy, - płyta wibracyjną. Ocena spełniania warunku zostanie

dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w

oświadczeniu wykonawcy stanowiącym załącznik do formularza oferty oraz na podstawie

złożonych wraz z ofertą stosownych dowodów potwierdzających spełnianie warunku: o

Odpowiednich umów, i/lub o Odpowiednich oświadczeń, i/lub o Zobowiązań podwykonawców,

i/lub o Zobowiązań innych podmiotów do udostepnienia potencjału tych podmiotów.

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: Tak

Informacje dodatkowe: Imiona i nazwiska osób, określonych w pierwszym warunku „Zdolność

techniczna lub zawodowa”, a wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z

informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób powinny być zawarte w

dowodach potwierdzających spełnianie tego warunku: o Odpowiednich umowach, i/lub o

Odpowiednich oświadczeniach, i/lub o Zobowiązaniach podwykonawców, i/lub o Zobowiązaniach
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innych podmiotów do udostepnienia potencjału tych podmiotów.

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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:

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. Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: co

najmniej 1.000 000,00 złotych. 2. Wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych
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nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, 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 podmiot, 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, wg załącznika Nr 13 do SIWZ. 3. Wypełnione i podpisane oświadczenie na temat

wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w

ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wg załącznika Nr 14 do SIWZ. 4. Wypełniony i podpisany wykaz osób, skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika Nr 15 do SIWZ. 5.

Wypełniony i podpisany wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami, wg załącznika Nr 10 do SIWZ. 6. Zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 7.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
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uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 8. Odpis z właściwego rejestru lub z

centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 9. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 10. Oświadczenie

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

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)

Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawcy składającego ofertę: 1. Wypełniony i

podpisany formularz oferty wg załącznika Nr 1 do SIWZ. 2. Wypełnione i podpisane oświadczenie

wykonawcy wg załącznika Nr 1 do oferty 3. Wypełniony i podpisany cennik – bieżące utrzymanie

dróg wg załącznika Nr 2 do oferty. 4. Wypełnione i podpisane zobowiązanie innego podmiotu do

oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy

wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy pzp, wg załącznika Nr 3 do oferty i/lub

podpisane odpowiednie umowy, i/lub podpisane odpowiednie oświadczenia, i/lub podpisane

zobowiązania podwykonawców. 5. Dowód wniesienia wadium jako załącznik nr 4 do oferty. 6.

Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, posiadające zakres i

podpisane przez osoby reprezentujące wykonawcę jako załącznik Nr 5 do oferty. UWAGA: 1.

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.1. SIWZ – składają wraz z ofertą wszyscy

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu - dokumenty i oświadczenia muszą być

aktualne na dzień złożenia oferty. 2. Oświadczenie wykonawcy wskazane w formularzu oferty musi

być aktualne na dzień składania ofert. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne

potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w

postępowaniu. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie o którym mowa wyżej w pkt. 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających

się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu,

brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie

warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. 4. Wykonawca, który zamierza
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powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia

wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o

podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa wyżej w pkt. 2. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży

oświadczenia, o którym mowa wyżej w pkt. 2, oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub

budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do jego złożenia,

uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym,

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta

Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 1.

Oświadczenie wymagane od Wykonawcy, który złożył ofertę – przekazane Zamawiającemu bez

wezwania w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej www.namyslow.pl informacji

z sesji otwarcia ofert. 2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i

konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w

niniejszym postępowaniu wg załącznika nr 4 do SIWZ oraz w przypadku przynależności do tej

samej grupy kapitałowej, dokumenty lub informacje potwierdzające, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu. UWAGA:

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.2. SIWZ – składają, w terminie 3 dni od

zamieszczenia na stronie www.namyslow.pl informacji z sesji otwarcia ofert, wszyscy Wykonawcy,

którzy złożyli oferty, z wyjątkiem przypadku, gdy w postępowaniu złożono tylko jedną ofertę lub

złożono tylko jedną ofertę częściową na daną część zamówienia. Dokumenty i oświadczenia

wymagane od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona: 11. Dokument

potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną: co najmniej

1 000 000,00 złotych. 12. Wypełniony i podpisany wykaz robót budowlanych wykonanych nie

wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, 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 podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
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dokumenty, wg załącznika Nr 7 do SIWZ. 13. Wypełnione i podpisane oświadczenie na temat

wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w

ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym

okresie, wg załącznika Nr 8 do SIWZ. 14. Wypełniony i podpisany wykaz osób, skierowanych

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do

wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, wg załącznika Nr 9 do SIWZ. 15.

Wypełniony i podpisany wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych

dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie

do dysponowania tymi zasobami, wg załącznika Nr 10 do SIWZ. 16. Zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem

podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w

szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 17.

Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego

dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 18. Odpis z właściwego rejestru lub

z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają

wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.

24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 19. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem

środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 20. Oświadczenie

wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716). UWAGA: 1.

Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7.3. SIWZ – składa Wykonawca, którego oferta
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została najwyżej oceniona, w terminie wyznaczonym w wezwaniu – dokumenty i oświadczenia

muszą być aktualne na dzień ich złożenia. 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie

Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym

niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wymienionych w pkt

7.3. SIWZ. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia

podwykonawcom, składa dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3 ppkt 7-9 SIWZ. 4. Z treści

dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione przez Zamawiającego

wymagania zostały spełnione. 5. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń lub dokumentów

potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub innych dokumentów

niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne,

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do

ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień

oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Dokumenty i oświadczenia składane przez podmioty lub osoby spoza terytorium: 1. Jeżeli

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w

odniesieniu do wymaganych dokumentów, stosuje się przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z

26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od

Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126). 2. Jeżeli Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada

następujące dokumenty: 1) Zamiast dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 5 i 6 SIWZ składa

dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, odpowiednio, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na

ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w

sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty powinny być

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2) Zamiast

dokumentu określonego w pkt. 7.3 ppkt. 7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w

kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,

nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej w pkt 2.1), zastępuje się je dokumentem
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zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu

zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty i oświadczenia powinny być

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Forma

dokumentów i oświadczeń: 1. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 26

lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy

w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U poz. 1126) dokumenty należy złożyć w oryginale

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Formularz oferty, oświadczenia, dotyczące

wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na

zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na

którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z

nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w

formie elektronicznej. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie

poświadczonej kopii dokumentów innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia

dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty

sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 7.

Pełnomocnictwa zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks

cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zmianami) muszą być złożone w formie oryginału lub

kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Wadium wynosi: 35.000,00 zł. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać przelane lub

wpłacone na konto Starostwa Powiatowego w Namysłowie w Banku Spółdzielczym w Namysłowie

Numer konta: 36 8890 0001 0026 5917 2000 0004 z adnotacją: Wadium – nr sprawy:
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IZM.I.272.36.2017.AK-G

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

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

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:
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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:
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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 90,00

czas reakcji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

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:
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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:
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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:

W następujących przypadkach: 1. Zmiana cen jednostkowych netto wyszczególnionych elementów

robót oraz zmiana stawki roboczogodziny stosowanej przy rozliczaniu robót nie objętych

zestawieniem w następujących przypadkach: 1) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i

usług, 2) jeżeli nastąpi zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) jeżeli nastąpi zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne Jeżeli w/w

zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 2. Zmiana terminu

realizacji umowy: 1) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu przedłużającej się procedury wyboru

najkorzystniejszej oferty, 2) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu złożenia odwołania, 3) jeżeli

zmiana jest konieczna z przyczyn losowych uniemożliwiających realizację zamówienia w zakładanym

terminie, 4) jeżeli zmiana (przedłużenie terminu wykonania zamówienia) jest konieczna z powodu

niekorzystnych warunków atmosferycznych dla robót związanych ze spoinowaniem, robotami

izolacyjnymi, robotami ziemnymi. 5) jeżeli zmiana jest konieczna z powodu działania siły wyższej tj.

niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i

których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było uniknąć w

szczególności niesprzyjających warunków atmosferycznych i klęsk żywiołowych, katastrofy

budowlanej uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 6) jeżeli wystąpią

znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki geologiczne (kategoria

gruntu, kurzawka itp.) uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 7) jeżeli wystąpią
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znacząco odmienne od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunki terenowe w szczególności

podziemne sieci, instalacje, urządzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane itp.

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 8) jeżeli wystąpi konieczność

wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy, 9)

jeżeli zmiany będą następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:

konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji przetargowej lub technicznej,

opóźnienie w udostępnieniu obiektu, konstrukcji lub innego elementu udostępnianego przez

Zamawiającego, 10) jeżeli wystąpi konieczność dokonania zamiennych robót lub ich części,

wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia

podstawowego - jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie

pierwotnego terminu umownego, 11) jeżeli zmiany będą następstwem działania podmiotów będących

eksploatatorami infrastruktury, 12) jeżeli zmiany będą następstwem działania organów sądowych lub

administracyjnych, w szczególności dotyczących: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo

terminów wydawania przez organy administracji decyzji , zezwoleń itp., b) odmowy wydania przez

organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji

projektowej, c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym

mowa w art. 50 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, d) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub

innego orzeczenia sądu lub organu administracyjnego, którego konieczności nie przewidziano przy

zawieraniu umowy, e) konieczności zaspokojenia roszczeń osób trzecich – w tym grup społecznych

lub zawodowych nie artykułowanych lub nie możliwych do jednoznacznego określenia w chwili

zawierania umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z w/w okoliczności wymienionych termin

wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych

okoliczności. 3. Zmiana sposobu wykonania umowy: 1) zmiany technologiczne wywołane w

szczególności: a) niedostępnością na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie,

dokumentacji przetargowej lub technicznej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z

rynku tych materiałów lub urządzeń, b) pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub urządzeń

nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, c) koniecznością zrealizowania przedmiotu

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych /technologicznych niż wskazane w ofercie,

dokumentacji przetargowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpieniem znacząco

odmiennych od przyjętych w dokumentacji przetargowej warunków geologicznych (kategoria gruntu,

kurzawka itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych

założeniach technologicznych , e) koniecznością zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu
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innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, f)

koniecznością wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w dokumentacji

przetargowej, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, g)

konieczność zmian technologicznych prowadzących do obniżenia kosztów użytkowania obiektu czy

eksploatacji urządzeń (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), h) konieczność zmian

technologicznych prowadzących do podniesienia wydajności urządzeń, podniesienia bezpieczeństwa,

usprawnień w trakcie użytkowania obiektu (przy niezmiennym wynagrodzeniu Wykonawcy), 2)

zmiany zakresu:  konieczności wykonania robót zamiennych w miejsce robót, które są ujęte w

ofercie, a okazały się zbędne i nie wpływają na pogorszenie wykonania przedmiotu umowy, 

rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania robót zamiennych z

jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego zakresu robót, 3) zmiany

osób i podmiotów: a) konieczność zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w

prawie budowlanym (na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy), b) konieczność zmiany

podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy albo konieczność wprowadzenia

podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia (na pisemny i uzasadniony wniosek

Wykonawcy wraz z oświadczeniem podwykonawcy, który zostaje zmieniony lub zrezygnowano z jego

usług o uregulowaniu wobec niego zobowiązań wynikających z realizowanej umowy), 4) zmiany w

organizacji wykonania przedmiotu umowy: a) zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania

robót budowlanych bez zmiany ostatecznego terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy lub

zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach przedmiotu umowy, b)

zmiana zasad dokonywania odbiorów robót budowlanych jeżeli nie zmniejszy to zasad bezpieczeństwa

i nie spowoduje zwiększenia kosztów odbiorów, które obciążałyby Zamawiającego, c) zmiana treści

dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu

informowania o realizacji umowy przy czym zmiana ta nie może spowodować braku informacji

niezbędnych Zamawiającemu do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 4. Zmiany terminów i

warunków płatności: 1) będące następstwem wszelkich zmian wprowadzanych przez strony do

umowy, 2) będące następstwem korzystnych dla Zamawiającego rozwiązań zaproponowanych przez

Wykonawcę, 3) konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz

Wykonawcy na skutek nieprzewidzianych wcześniej okoliczności lub inne zmiany będące

następstwem zmian umowy o dofinansowanie i wytycznych dotyczących realizacji zamówienia lub

umowy kredytowej lub innych dokumentów określających źródła finansowania zamówienia, 5.

Pozostałe zmiany: 1) rezygnacja z części robót w sytuacji gdy nie zachodzi konieczność wykonania

robót zamiennych z jednoczesnym obniżeniem wynagrodzenia proporcjonalnie do zaniechanego

http://bzp.uzp.gov.pl/IN/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1a8...

25 z 27 19.07.2017 14:02



zakresu robót, 2) zmiana ustawowej stawki podatku VAT. W takim przypadku obniżenie lub

podwyższenie wynagrodzenia jest możliwe w wysokości odpowiadającej zmianie podatku , 3) siła

wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze SIWZ i ofertą, 4) konieczność

zmiany i modyfikacji harmonogramu rzeczowo-finansowego na wniosek Zamawiającego, instytucji

finansującej lub w okolicznościach, za które Wykonawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 5)

zmiany dotyczące nazwy i siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjno-prawnej, numerów kont

bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych w trakcie trwania umowy lub następstwo prawne, 6)

zmiany mające na celu poprawę oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w umowie, 7)

wydłużenie okresu gwarancji o dowolny okres.

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: 2017-08-08, 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

> język polski

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: Nie

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
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Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. SKŁADANIE OFERT: Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: DOKŁADNA

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO DOKŁADNA NAZWA I ADRES WYKONAWCY Oferta

na przetarg – Bieżące utrzymanie dróg powiatowych NIE OTWIERAĆ PRZED TERMIN

OTWARCIA OFERT 2. OTWARCIE OFERT: W tym samym dniu, co składanie ofert ale o godz.

11.00 w siedzibie Zamawiającego – pok. 211 Starostwo Powiatowe w Namysłowie, Plac Wolności

12A, 46-100 Namysłów. 3. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: W

zakresie procedury przetargowej: Maria Adamczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 209, Anna Kochmańska-

Grzegorczyk tel. 77/ 410 36 95 wew. 210, fax 77/ 410 36 95 wew. 212 lub 77/ 410 39 22, Starostwo

Powiatowe w Namysłowie, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów, Wydział Inwestycji, Zamówień

Publicznych i Mienia Powiatu. W zakresie przedmiotu zamówienia: Krzysztof Holinej: tel. 77 410 36

95 wew. 220, Starostwo Powiatowe, Wydział Dróg, Pl. Wolności 12A, 46-100 Namysłów. 4.

Zamawiający udziela informacji i przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, to znaczy od

07:30 do 15:30 od poniedziałku do piątku.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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