
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.zdp-myslenice.pl 

 

Myślenice: Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K193 5 od km 1+230 do km 

1+755 w mie ście My ślenice  

Numer ogłoszenia: 114139 - 2015; data zamieszczenia : 30.07.2015 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, tel. 012 

2721733, faks 012 2721733. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdp-myslenice.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna powiatu. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr K1935 od km 1+230 

do km 1+755 w mieście Myślenice. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa 

odcinka drogi powiatowej nr K1935 - ul. 3-go Maja w Myślenicach, na długości ok. 525 m, polegająca na przebudowie 

istniejącej nawierzchni ulicy, budowie chodnika oraz przebudowie skrzyŜowania ulicy 3-go Maja i ul. Kniaziewicza na rondo. 

W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: - roboty przygotowawcze (roboty pomiarowe, organizacja ruchu, 

humusowanie, korytowanie, frezowanie nawierzchni, rozbiórka istniejącego chodnika, przestawienie baraku i ławeczki 

parkowej); - wykonanie krawęŜnika; - wykonanie obrzeŜa; - wykonanie ścieku przykrawęŜnikowego; - wykonanie 

podbudowy z kruszyw łamanych, pod chodnik, jezdnię, zjazdy oraz zatokę; - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, gr. 6 

cm i 8 cm; - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej; - nawierzchnia z mieszanek min.-bit.(warstwa podbudowy, warstwa 

wyrównawcza i warstwa ścieralna); - roboty ziemne; - demontaŜ rurociągu kamionkowego; - studzienki ściekowe - wpust 

ściekowy typu cięŜkiego D400; - przykanaliki z rur kielichowych; - regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych 

(włazy kanałowe, studzienki telefoniczne, kratki ściekowe uliczne, zawory wodociągowe i gazowe); - wykonanie 

oznakowania. 

II.1.5) 

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących   

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
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Zamawiający przewiduje moŜlliwość udzielenia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego 

dotychczasowemu Wykonawcy robót zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niŜ 50% wartości zamówienia 

podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.24.51-8, 45.23.32.22-1, 45.23.32.20-7, 45.23.31.28-2, 

45.23.31.29-9. 

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.10.2015. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium:  Wadium wynosi - 10 000,00 zł. Wadium naleŜy wpłacić na konto:BGś BNP PARIBAS, nr 

rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038. Termin wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium 

moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŜnym; 3) 

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

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

2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium przetargowe powinno być waŜne przez cały okres związania ofertą. 

Gwarancja, poręczenie nie moŜe wygasać przed końcem terminu związania ofertą, podanym w pkt II.8 SIWZ. Wadium 

wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. Wykonawca, którego 

oferta nie będzie zabezpieczona prawidłowo wniesionym wadium, zostanie wykluczony z postępowania. Ksero dowodu 

wpłaty wadium naleŜy dołączyć do oferty. W przypadku wpłaty wadium w innej formie np. gwarancji, kserokopię naleŜy 

załączyć do oferty, natomiast oryginał naleŜy złoŜyć w ZDP lub załączyć luzem do oferty 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA TYCH 

WARUNKÓW  

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa nakładaj ą 

obowi ązek ich posiadania  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności umoŜliwiających 

wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia, na 

podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia - zał. nr 1 do Oferty. 

III.3.2) Wiedza i do świadczenie  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał doświadczenie zawodowe rozumiane jako wykonanie przez 

Wykonawcę w ciągu ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch zamówień, z których jedno obejmowało budowę, 
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przebudowę lub remont drogi, polegający na wykonaniu nawierzchni bitumicznej, o wartości co najmniej 150 

000,00 zł brutto, natomiast drugie budowę lub przebudowę chodnika, o wartości co najmniej 180 000,00 zł, oraz 

posiadał dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujące, czy zostały 

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunku nastąpi na 

zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę dokumentu - Doświadczenie 

zawodowe oraz dowodów dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz 

wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

III.3.3) Potencjał techniczny  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do 

realizacji zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie 

przedstawionego przez Wykonawcę Oświadczenia - zał. nr 4 do Oferty. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym 

przynajmniej jedną osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - Kierownik Budowy. 

Zamawiający wymaga, aby kierownik budowy posiadał kwalifikacje uprawniające go do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności drogoweji i doświadczenie zawodowe, oraz przynaleŜność do właściwej izby 

samorządu zawodowego. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie 

przedstawionego Wykazu osób - zał. nr 5 do Oferty. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą i opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej potwierdzającą, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia w ramach której wykonywał będzie zamówienie publiczne na podstawie tej 

specyfikacji. Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie przedstawionego 

przez Wykonawcę dokumentu - Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe 

Wykonawca jest ubezpieczony od odpwiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. W przypadku gdy waŜność ubezpieczenia uzaleŜniona jest od zapłaty składki wraz z 

polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłoŜyć dokument jej opłacenia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W 

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY  

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawc ę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 

oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć: 

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

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 

najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty oraz wskazujących, czy 
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zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za 

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

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu 

wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy przedło Ŝyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

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

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z 

opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie 

na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie 

wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

� aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 

zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 

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

ofert;  

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

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

wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  
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� nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

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

składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej 

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

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5) 

1) Formularz ofertowy z Ofertą cenową i kosztorysem ofertowym; 2) Dowód wniesienia wadium; 3) Oświadczenie 

Wykonawcy o posiadaniu przez niego potencjału technicznego, niezbędnego w celu realizacji zamówienia; 4) Dokumenty 

potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub dokumentów rejestrowych, 

bądź teŜ pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w 

postępowaniu i zawarcia umowy, jeŜeli upowaŜnienie do reprezentowania w postępowaniu lub zawarcia umowy nie wynika 

z innych dokumentów załączonych do oferty. Pełnomocnictwo moŜe być przedłoŜone wyłącznie w formie oryginału lub 

kserokopii stwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, a w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia 

przez kilku Wykonawców, odpowiednio, odpowidnio przez kaŜdego z Wykonawców; 5) Formularz cenowo-rzeczowy robót, 

które Wykonawca zamierza powierzyć Podwykowacom; 6) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonana zamówienia. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 90  

2 - WydłuŜenie okresu gwarancji - 10  

IV.2.2) 

IV.3) ZMIANA UMOWY  

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano 

wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych w umowie dotyczących: 1) terminu wykonania robót, w przypadku złych 

warunków atmosferycznych, zmiany technologii, wprowadzenia robót zamiennych, zmiany organizacji ruchu oraz jeŜeli od 

podpisania umowy do określonego w niej terminu wykonania przedmiotu zamówienia pozostało mniej niŜ 60 dni - na 

warunkach i w sposób określony w umowie, 2) wystąpienia zdarzeń określanych jako siła wyŜsza, których nie moŜna było 

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 
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przewidzieć w chwili podpisania umowy i które nie wynikają z winy Ŝadnej stron oraz na których powstanie lub, co do których 

zapobieŜenia Ŝadna ze stron nie mogła mieć wpływu, 3) zmiany wysokości wynagrodzenia naleŜnego Wykonawcy, w 

przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, 4) zmiany osób nadzorujących, 5) zmiany zakresu robót, 

niepowodującej zmiany przedmiotu zamówienia, 6) zmian co do, których wprowadzenia strony są upowaŜnione na 

podstawie ustawy np. zabezpieczenia. 7) zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 8) zmiany Formularza 

Cenowo-Rzeczowego, o którym mowa w § 3 ust. 3 nin. umowy 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:  www.zdp-

myslenice.pl 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg Powiatowych w 

Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  14.08.2015 godzina 09:00, 

miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice, pok.3. Otwarcie ofert: 14.08.2015 

r. godz. 09:05, siedziba ZDP, pok. 6. 

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprz yznania 

środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi środków z pomocy udzielonej 

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone 

na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
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