Ogłoszenie nr 509847-N-2017 z dnia 2017-05-16 r.
Gmina Domaniewice: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice,
gm. Domaniewice
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 %)
0%
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 Domaniewice, krajowy numer identyfikacyjny
75014822000000, ul. Główna 2 , 99-434 Domaniewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel.
468 383 522, e-mail ugbeatakapusta@interia.pl, faks 468 383 377.
Adres strony internetowej (URL): www.domaniewice.bipst.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
Tak
www.domaniewice.bipst.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:
Wymagane jest przesyłanie / dostarczenie ofert w formie pisemnej – za pośrednictwem
operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe,
osobiście lub za pośrednictwem kuriera.
Adres:
Urząd Gminy w Domaniewicach, ul. Główna 2, 99-434 Domaniewice
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 drogi dojazdowej do
gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice
Numer referencyjny: PZ.271.1.2017
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 są roboty budowlane polegające
na ”Przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm.
Domaniewice”. 2.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Przebudowa drogi dojazdowej
do gruntów rolnych w m. Stroniewice, gm. Domaniewice o łącznej długości 3,11 km.
Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu nowej nawierzchni - nakładki asfaltowej,
udrożnieniu przepustów oraz wymianie i uzupełnieniu istniejącego oznakowania pionowego
w pasie drogowym (działki ewid. nr 42/1, 42/2, 42/3, 393, 457) a) stan istniejący droga objęta
opracowaniem przebiega przez miejscowość Stroniewice gm. Domaniewice . Jest to droga
gminna zapewniająca dojazd do gruntów rolnych. Przedmiotowa droga w stanie istniejącym
charakteryzuje się następującymi parametrami: - jezdnia asfaltowa szerokości – 4,0 m, 3,60 m
i 3,50 m - pas drogowy szerokości – 6,0 m (działka ewid. nr 42/1, 42/, 457) - pas drogowy
szerokości – 6,0 m – 5,0m (działka ewid. nr 393) Pobocza jezdni obustronne gruntowe
szerokości od 0,50 m do 1,50 m w większości porośnięte trawą. Lokalizacja szerokości
jezdni: odcinek I – od km 0+000 do km 0+560 – długość 560 m, szer. 4,00 m odcinek II – od
km 0+560 do km 2+245 – długość 1685m, szer. 3,60 m odcinek III – od km 2+245 do km
2+545 – długość 300 m, szer. 3,50 m odcinek IV – od km 0+000 do km 0+566 – długość 566
m, szer. 3,60 m Istniejąca nawierzchnia bitumiczna posiada zmienną szerokość jezdni, jest w
złym stanie technicznym, posiada liczne spękania oraz niewielkie ubytki. Na całym odcinku
występują znaczne nierówności podłużne i poprzeczne. Krawędzie jezdni są nieregularne –
występują lokalne obłamania nawierzchni. b) zakres i cel opracowania Roboty
przygotowawcze: - Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w

terenie równinnym + inwentaryzacja powykonawcza: 3,11 km. - Mechaniczne ścinanie
poboczy o grub. 10 cm: 1.386,00 m2. - Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych: 3 szt. - Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm
mechanicznie: 90,05 m2. Odwodnienie: - Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku na odl. do 1 km sam.
samowyład.: 26,16 m3. - Przepusty rurowe – ławy fundamentowe żwirowe: 5,35 m3. Przepusty rurowe – rury z PEHD o średnicy 40 cm: 8 m. - Przepusty rurowe –
prefabrykowane ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm: 2 szt. - Przepusty rurowe – rury z
PEHD o średnicy 30 cm: 45,50 m. - Przepusty rurowe – prefabrykowane ścianki czołowe dla
rur o średnicy 30 cm: 14 szt. - Oczyszczanie rowów z namułu o grub. 30 cm z
wyprofilowaniem skarp rowu: 170 m. Roboty nawierzchniowe: - Mechaniczne oczyszczenie i
skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej /bitumicznej;
zużycie emulsji 0,5 kg/m2: 10.530 m2. - Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką
mineralno-bitumiczną asfaltową średnio w ilości 75kg/m2: 789,75 t. - Mechaniczne
oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej, zużycie
emulsji 0,5 kg/m2: 11.580,00 m2. - Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych KR 1 o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) : 10.530,00 m2. - Nawierzchnie z
mieszanek mineralno- bitumicznych asfaltowych KR 1 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna):
1.050,0 0m2. Pobocza: - Wykonanie nasypów-uzupełnienie poboczy ziemnych gr. 20 cm,
wyprofilowanie i zagęszczenie: 250,00 m2. - Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego
warstwa o gr. 10 cm, wyprofilowanie i zagęszczenie. Materiał – kruszywo łamane, mieszanka
0-31,5 mm: 3.080,00 m2. Urządzenia bezspieczeństwa ruchu – oznakowanie pionowe: Pionowe znaki drogowe – słupki z rur stalowych 60 mm: 31 szt. - Pionowe znaki drogowe –
znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne : 35 szt. - Pionowe znaki drogowe – znak
E – miejscowość: 1 szt. - Pionowe znaki drogowe – lustro drogowe sferyczne 60cm: 2 szt.
3.Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy robót szczegółowo opisany jest
dokumentacji projektowej, stanowiącej zał. nr 9 do SIWZ. 4.Wymagania dotyczące robót: wszelkie prace winny być realizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi i sztuka budowlaną, przepisami bhp, ppoż., zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru, -roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami SIWZ. 5.Wymagania dotyczące
materiałów i urządzeń: -użyte materiały i urządzenia winny być I gatunku, posiadać
odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniać sprawność
eksploatacyjną. 6.Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy Pzp: Zamawiający
wymaga zatrudnienia przy realizacji zamówienia przez wykonawcę lub dalszego
podwykonawcę osób na podstawie umowy 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1666 ze zm.). Wymóg ten dotyczy
wszystkich pracowników fizycznych oraz pracowników - operatorów maszyn będących na
terenie budowy.
II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112000-5
45236000-0
45233290-8
45111240-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
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:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-08-31 00:00:00
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 co do
potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań co do
potwierdzenia spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: -W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2
roboty polegające na budowie/przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej i o wartości
brutto nie niższej 300 000,00 zł każda, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania 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 którym
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; -Będzie
dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności drogowej lub
odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w
powyższym zakresie. Zamawiający określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień
budowlanych, dopuszcza odpowiadające im kwalifikacje zawodowe /dokumenty

uprawniające do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem art. 12a i innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65).
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:
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:
1.odpisu 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 Pzp,
2.zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, 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, 3.zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny
dokument potwierdzający, 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.

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.wykazu 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 dokumenty według załącznika nr 6, 2.wykazu 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 - według załącznika nr 5,
3.Dokument/y potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną w minimalnej wysokości na jaką opiewa wartość złożonej oferty brutto przez
Wykonawcę.
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)
1. oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2, 2. oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania – załącznik nr 3, 3. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, zgodnie z art.
22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia – jeśli dotyczy, wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, 4.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5,
przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 5.
Pełnomocnictwo (jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy,).należy załączyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej
notarialnie określające rodzaj i zakres czynności, które może realizować pełnomocnik.
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
1.Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 PLN, (słownie: dziesięć tysięcy złotych zero
groszy), 2.Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, 3.Wykonawca
wnosi wadium w pieniądzu, na konto Zamawiającego: BSZŁ O/Domaniewice 52 9288 1037
1980 0329 2000 0040 lub w jednej z poniżej podanych form: a)w poręczeniach bankowych
lub poręczeniach spółdzielni kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy
jest zawsze poręczeniem pieniężnym, b)w gwarancjach bankowych, c)w gwarancjach
ubezpieczeniowych, d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b
ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 4.W przypadku wnoszenia wadium w
pieniądzu ustaloną kwotę należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym
za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na
rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i
godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność
kserokopię dowodu zapłaty wadium należy dołączyć do oferty.
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:

Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
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:
Nie
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: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60
okres gwarancji 40

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 Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
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: Nie
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:
Nie
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:

licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
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 zmianę postanowień zawartej umowy m.in. terminu wykonania,
osób np. kierownika budowy - wskazanych w umowie, w następujących przypadkach: 1.1.
Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę specjalisty w następujących
przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązywania się z
obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana specjalisty stanie się konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji), 1.2.
Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on
swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy
specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty (przedstawić niezbędne
uprawnienia do kierowania/nadzorowania robotami). Wykonawca obowiązany jest zmienić
specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku
Zamawiającego. 1.3. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia
zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, 1.4. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla
Zamawiającego, a zmiany wynikły w trakcie realizacji zamówienia, 1.5. zawieszenia robót
przez Zamawiającego, 1.6. zmiany dokumentacji, zmiany wymiarów, położenia, lokalizacji,
1.7. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczania, 1.8. obniżenia kosztu
ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne, 1.9. zmiany danych
Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp., 1.10
uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.), 1.11 rezygnacji przez
Zamawiającego z części robót, 1.12 zmiany stanu prawnego, 1.13 braku możliwości
kontynuacji robót z winy Zamawiającego, 1.14 konieczności wykonania robót – świadczeń
zamiennych, 1.15 natrafienia na niewybuchy, zabytki, wykopaliska czy niezinwentaryzowane
przeszkody np. obiekty budowlane, sieci itp., 1.16 działania sił natury, zdarzeń losowych,
niekorzystne warunki atmosferyczne, 1.17 konieczności uzyskania opinii, decyzji, uzgodnień
nie przewidzianych w chwili ogłoszenia o zamówieniu, publikacji SIWZ, 1.18 przekroczenia
przez organy administracji terminów określonych przez prawo na wydanie decyzji, zezwoleń,
opinii, uzgodnień itp., 1.19 odmowy wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń,
opinii, uzgodnień itp. 1.20 w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 144
Ustawy Pzp. 2.Warunki dokonania zmian: a) zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, b)

strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy: - opisze zaistniałe okoliczności, uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności, - opisze wpływ zmian na
termin wykonania umowy. c) wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być
wyrażony na piśmie.
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: 2017-05-31 , 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
> 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 Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Ogłoszenie o zamówieniu nr 509847-N-2017 zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w
siedzibie zamawiającego w dniu 16.05.2017 r.

