
Namysłów: Bie żące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu

namysłowskiego w latach 2015-2017

Numer ogłoszenia: 59462 - 2015; data zamieszczenia:  18.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 16469 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Pl. Wolności 12A, 46-100

Namysłów, woj. opolskie, tel. (077) 410 36 95, faks 077 4103922.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu

namysłowskiego w latach 2015-2017.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg na terenie

powiatu namysłowskiego w latach 2015-2017. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje poszczególne prace zawarte

w załączniku do formularza oferty o nazwie: Cennik - Bieżące utrzymanie dróg. 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 z zastosowaniem składników cenotwórczych (R - brutto, Kp, Kz, Z). W ramach bieżącego utrzymania

dróg Wykonawca prowadzi działania interwencyjne. Wykonawca zobowiązuje się zdobyć informacje konieczne do

właściwego wykonywania zamówienia. Wymagania jakościowe: W/w prace należy wykonać zgodnie z ustawą z dnia

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.), 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 1999 r., Nr 43 poz. 430 z późn. zm.) z zastosowaniem

wyrobów budowlanych zgodnych z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U.

z 2014 r., poz. 883), 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), 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
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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 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, 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, 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, 30) uwzględnienia kosztów środka transportowego w

celu objazdu zakresu robót niezbędnych do realizacji, usunięcia robót awaryjnych, zdarzeń losowych, 31) czas na
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podjęcie działań od zgłoszenia Zamawiającego: a) w dni robocze od 6:00 do 22:00 - 2 godziny; b) w dni robocze od

22:00 do 6:00 - 3 godziny; c) w dni wolne - 3 godziny; Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem

wymagań określonych w przedmiocie zamówienia nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenach

jednostkowych jakie zaproponuje Wykonawca. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie

będą obejmowały wszystkich elementów zamówienia zostaną odrzucone. Miejsce realizacji zamówienia: drogi

powiatowe Powiatu Namysłowskiego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-2, 45.11.21.00-6, 45.23.31.41-9, 45.23.31.42-6,

45.23.32.00-1, 45.23.32.20-7, 45.23.32.21-4, 45.23.32.22-1, 45.23.32.53-7, 45.23.32.90-8, 45.23.32.92-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  16.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

Słowik II Łukasz Słowik, ul. Żymierskiego 1B, 46-100 Smarchowice Śląskie, kraj/woj. opolskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 1268704,88 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty:  892749,00

Oferta z najni ższą ceną: 892749,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 1216449,00

Waluta:  PLN.
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