
Zarząd Dróg Powiatowych: Poprawa dostępności strefy aktywności gospodarczej i turystycznej w

Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul. J. Piłsudskiego – ul.

Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi - w formule

„zaprojektuj i wybuduj”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Poddziałanie 7.1.3 Drogi

subregionalne - spr. Nr Projektu: RPMP.07.01.03-12-0556/16

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

Ogłoszenie nr 605059-N-2017 z dnia 2017-10-20 r.
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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: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 35157174200000,

ul. ul. Słowackiego 82 , 32400 Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 721 733, e-mail

zdp@zdp-myslenice.pl, faks 122 721 733.

Adres strony internetowej (URL): http://www.zdp-myslenice.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: Inny (proszę określić):

Jednostka organizacyjna powiatu

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
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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

http://www.zdp-myslenice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.zdp-myslenice.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:

osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego lub posłańca

Adres:
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Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, ul. Słowackiego 82, 32-400 Myślenice

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: Poprawa dostępności strefy aktywności

gospodarczej i turystycznej w Myślenicach do DK7 poprzez przebudowę drogi powiatowej nr K1977 ul.

J. Piłsudskiego – ul. Zdrojowa – Osieczany – rondo L. Kaczyńskiego wraz z obiektami inżynieryjnymi - w

formule „zaprojektuj i wybuduj”

Numer referencyjny: ZP-17/2017

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:
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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: Przedmiotem

zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy drogi

powiatowej nr K1977 w miejscowości Myślenice i Osieczany, o łącznej długości ok. 4,2 km, wraz z

przebudową dwóch obiektów mostowych na rzece Raba oraz przebudową dwóch skrzyżowań, ul.

Piłsudskiego z ul. Zdrojową na skrzyżowanie typu rondo i skrzyżowania drogi powiatowej K1977 z drogą

powiatową K1928. Rodzaje robót wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia: Na przedmiot

zamówienia składają się trzy etapy: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej. 1. Dokumentacja

projektowa winna obejmować wszystkie branże, obiekty oraz urządzenia wchodzące w skład

przebudowywanej drogi (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i inne) i uzyskanie, w

razie konieczności, zgód właściwych organów na prowadzenie robót. Dokumentacja winna być

opracowana w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU). 2. Na dokumentację projektową składa

się: 1) sporządzenie aktualnej mapy do celów projektowych; 2) wykonanie badań oraz dokumentacji

geologiczno-inżynierskiej, w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej, zgodnie z

obowiązującymi przepisami; 3) wykonanie wszelkich innych niezbędnych badań i pomiarów; 4) w razie

zaistnienia konieczności, opracowanie planów, rysunków lub innych dokumentów dla wszystkich branż

umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i

uwarunkowania ich wykonania, z uwzględnieniem wymagań obowiązujących ustaw i rozporządzeń, a

także PFU; 5) uzyskania wszelkich decyzji, opinii i pozwoleń, zgodnie z obowiązującym przepisami (w

przypadku zaistnienia takiej konieczności); 6) wszelkie niezbędne opracowania (rozpoznanie

geotechniczne podłoża, obliczenia hydrologiczno-hydrauliczne) oraz uzyskać wszystkie wymagane do

realizacji robót opinie, uzgodnienia i decyzje (w tym decyzje o pozwoleniu wodnoprawnym, o

środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację przedsięwzięcia); 7) opracowanie kompletnej

dokumentacji technicznej – projekt budowlany i wykonawczy oraz uzyskanie decyzji, opinii, pozwoleń,

uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu; 8) sporządzenie uproszczonego kosztorysu,

zawierającego co najmniej tabelę elementów scalonych; 9) uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na

budowę lub zgłoszenia robót od właściwego organu, pozwalającej na realizację inwestycji oraz decyzji

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID), zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo

budowlane; 10) opracowanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót, sporządzonych w

oparciu o aktualny standard Ogólnych Specyfikacji Technicznych; 11) opracowanie, uzyskanie

wymaganych opinii i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz projektu
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stałej organizacji ruchu, przez Zarządzającego Ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie

dopuszcza się wyłączenia z ruchu jednocześnie obu obiektów mostowych przewidzianych do

przebudowy; 12) przekazanie praw autorskich majątkowych do sporządzonej dokumentacji projektowej;

13) uzgodnienie dokumentacji z Zamawiającym przed złożeniem wniosku o wydanie niezbędnych

pozwoleń lub zezwoleń wymaganych prawem budowlanym; 14) dostarczenie Zamawiającemu kompletnej

dokumentacji łącznie z niezbędnymi pozwoleniami wymaganymi prawem budowlanym; 15) wyjaśnienie

wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań. 3. Wykonawca przekaże

Zamawiającemu dokumentację projektową protokołem zdawczo-odbiorczym z załączonym

oświadczeniem, że dokumentacja jest zgodna z umową, obowiązującymi przepisami, normami i

wytycznymi oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskiwania od Wykonawcy informacji o postępie prac i

przyjętych rozwiązaniach w trakcie projektowania, jak również prawa do zgłaszania swoich uwag, które

Wykonawca uwzględni w dalszych pracach nad projektem. 5. Kompletna dokumentacja przed złożeniem

wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie robót musi być zaakceptowana przez Zamawiającego. 6.

Wykonawca wykona dokumentację projektową w zakresie i formie zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w ilości egzemplarzy umożliwiających uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz

prowadzenie i nadzorowanie inwestycji, przy czym z chwilą uzyskania pozwolenia na budowę

ewentualnie uprawomocnienia się zgłoszenia przekaże Zamawiającemu po 1egz. (komplet) projektu

budowlanego i wykonawczego w wersji papierowej i elektronicznej (PDF i w pliku otwartym). 7.

Wszelkie opłaty i koszty związane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwoleń, uzgodnień i opinii,

niezbędnych do zrealizowania przedmiotu umowy ponosi Wykonawca. 8. Parametry drogi powiatowej

mają spełniać wymagania dla dróg klasy G i Z, zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 124), natomiast

parametry przebudowywanych obiektów, wynikać będą z przyjętych rozwiązań projektowych i

uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji, i muszą odpowiadać aktualnym przepisom, w szczególności

warunkom technicznym określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny opowiadać drogowe obiekty

inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735). 9. Wykonawca będzie zobowiązany w trakcie

realizacji zadania inwestycyjnego sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku

wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości

wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez
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kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, 10. Projektant zobowiązany jest do pełnienia

nadzoru autorskiego, w zakresie zgodności realizacji z projektem, poprzez udział w radzie budowy lub

wizyty na budowie oraz uzgodnienie możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do

przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru

inwestorskiego. Etap II – Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację

projektową 1. Roboty należy realizować w oparciu o opracowaną dokumentację projektową, która

uzyskała prawomocną decyzję pozwolenia na budowę / prawomocne zgłoszenie / prawomocną decyzję

ZRID, oraz obowiązujące przepisy prawa (w tym w szczególności przepisy Prawa budowlanego). 2. Przed

przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji

fotograficznej drogi, objętej przebudową, w szczególności istniejących zjazdów, ogrodzeń i posesji

sąsiadujących bezpośrednio z drogą. 3. Zakres zamówienia przewiduje następujące główne elementy

robót: - roboty przygotowawcze, - wykonanie chodnika, - przebudowa obiektów mostowych, - budowa

ścieżki pieszo-rowerowej, - przebudowa skrzyżowań, - wykonanie podbudowy i nawierzchni drogi, -

wykonanie poboczy, - odwodnienie drogi, - wykonanie zjazdów, - wykonanie zatok autobusowych, -

oznakowanie pionowe i poziome oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu. 4. Wykonawca zobowiązany jest

do oznakowania miejsca wykonywania robót, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i

utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały okres realizacji robót. 5. Wykonawca

zobowiązany jest do zgłoszenia i uzgodnienia z dysponentami urządzeń obcych, znajdujących się w pasie

drogowym, zasad prowadzenia robót wraz z ewentualnym (w razie konieczności) zleceniem niezbędnych

nadzorów nad prowadzonymi pracami zgodnie z uzgodnieniami branżowymi. 6. Wszelkie opłaty, kary i

odszkodowania dla osób trzecich związanych z realizacją przedmiotu zamówienia obciążają Wykonawcę.

7. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane

zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi

właściwymi dla przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi

polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. Dokumentacja budowy oraz

dokumentacja powykonawcza winny być przekazane Zamawiającemu w stanie kompletnym w zakresie

zgodnym z Prawem budowlanym. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do powiatowego ośrodka dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej. W razie konieczności Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wniosku o

pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ lub zgłoszenia zakończenia

robót i uzyskania jego przyjęcia przez właściwy organ. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i

zakres robót opisany został w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), który jest załącznikiem do
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niniejszej specyfikacji. 9. Wykonawca ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji

projektowej, poczynione w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. 10. W przypadku nie

posiadania lub nie udostępnienia przez Zamawiającego dokumentów niezbędnych do wykonania

dokumentami projektowej, Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać je we własnym zakresie i na własny

koszt, niezależnie od ich formy i źródła uzyskania. 11. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania

harmonogramu rzeczowo-finansowego robót i przedstawienia go Zamawiającemu w ciągu 30 dni od

podpisania umowy. Harmonogram winien być opracowany w oparciu o wykaz elementów

rozliczeniowych, stanowiący załącznik do Oferty, oraz ustalenia z Zamawiającym. 12. Zaleca się, aby

przed złożeniem oferty Wykonawcy dokonali wizji w terenie objętym zamówieniem, w celu zapoznania

się z warunkami terenowymi, otoczeniem budowy, jak również uzyskania innych informacji potrzebnych

do sporządzenia oferty z należytą starannością, w celu oszacowania i wyceny zakresu robót. Dla potrzeb

sporządzenia oferty, należy wziąć pod uwagę oprócz ww wizji w terenie, również własne wyniki badań i

pomiary oraz zapisy PFU. Zamówienie obejmuje również wszelkie dodatkowe koszt, związane z

wypełnieniem przez Wykonawcę warunków i wymogów wynikających z umowy. Zamawiający nie będzie

ponosił odpowiedzialności wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki, przeszkody czy okoliczności,

które mogą mieć wpływ na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że

rodzaje robót i ilości wyszczególnione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym są orientacyjne i mogą

ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej. Szczegółowe rozwiązania wpływające na

zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 13.

Cena oferty powinna obejmować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją przedmiotu

zamówienia, między innymi: wszelkie koszty robót przygotowawczych, koszty wykonania projektu

organizacji ruchu na czas robót, jego uzgodnienie, wykonania, utrzymanie i likwidacja, koszty robót

porządkowych, koszty obsługi geodezyjnej, dokumentacji powykonawczej, koszty badań laboratoryjnych,

inne koszty i opłaty, kary i odszkodowania dla osób trzecich, wynikające z konieczności wykonania

zamówienia w całości i gotowości do użytkowania. ETAP III – Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1. Wykonawca opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis

treści w 2 egzemplarzach (w tym 1 oryginał.), w skład której wejdą m.in.: 1) dziennik budowy, 2) decyzja

dot. zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, 3) oświadczenie

Kierownika budowy, 4) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, 5)

deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, 6)

protokoły badań i prób, 7) geodezyjna dokumentacja powykonawcza, 8) dokumentacja fotograficzna, 9)

komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ew. zmianami zaakceptowanymi przez nadzór autorski
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i inspektora nadzoru, Uwaga: Poszczególne dokumenty z wyżej wymienionych wymagane będą, jeżeli

przepisy Prawa budowlanego tego wymagają.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45221111-3

71320000-7

45110000-1

45233000-9

45233222-1

45262300-4

45262310-7

45233290-8

45233280-5

45233221-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
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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: 2019-11-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin ten ulegnie zmianie, w przypadku zadeklarowania w ofercie innego

terminu, zgodnie z kryterium - Skrócenie terminu zakończenia i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

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 precyzuje w tym zakresie szczególnych warunków,

spełnieniem warunku będzie załączone do Oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w

postępowaniu.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zawartą i opłaconą umowę

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w ramach której

wykonywał będzie zamówienie publiczne, o wartości ubezpieczenia (suma gwarancyjna): 3 000 000,00

zł, na jedno i wszystkie zdarzenia.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiednie doświadczenie,

kwalifikacje i wykształcenie oraz zdolność techniczną w następującym zakresie: 1) doświadczenia -

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed
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upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

co najmniej jedno zamówienie związane z budową, przebudową lub odbudową drogi o nawierzchni

bitumicznej, o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto oraz jedno zamówienie związane z budową,

przebudową lub odbudową obiektu mostowego, o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto, oraz

posiadał dowody określające, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonane, a

jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych

dokumentów - inne dokumenty; 2) kwalifikacji lub wykształcenia - Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia. Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował, na czas realizacji

zamówienia co najmniej: - jedną osobą projektanta, posiadającą odpowiednie uprawnienia do

projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich trzech lat wykonała

min. dwa projekty związane z budową, przebudową, odbudową drogi; - jedną osobą projektanta,

posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności mostowej bez ograniczeń,

która w okresie ostatnich trzech lat wykonała min. dwa projekty związane z budową, przebudową,

odbudową obiektu mostowego; - jedną osobą, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi

(Kierownik Budowy), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą

uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi

na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.

zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania robotami w specjalności drogowej

wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że

osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby; - jedną osobą,

odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (Kierownik Budowy), która będzie uczestniczyć

w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo

budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub

odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do

kierowania robotami w specjalności mostowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby

Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę

członków tej izby. Przez określenie - droga, obiekt mostowy, należy rozumieć budowle, zdefiniowane
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w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz.

1440 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość, że osoba Kierownika budowy posiada

jednocześnie uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej i mostowej. W takiej

sytuacji Wykonawca winien wykazać się jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do

kierowania robotami w specjalności drogowej i mostowej. Taka sama sytuacja występuje w przypadku

projektantów. Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać uprawnienia budowlane

zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo

budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą

również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach

określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy 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); 3) zdolności technicznej - Zamawiający wymaga, aby

Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do realizacji

zamówienia. Spełnieniem warunku będzie przedstawione oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

w postępowaniu.

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: w związku z kryteriami - Doświadczenie kierownika budowy, Wykonawca

chcąc otrzymać punkty w tych kryteriach winien wykazać osobę lub osoby kierownika budowy wraz z

doświadczeniem, które będą pełniły tę funkcję na zadaniu będącym przedmiotem zamówienia. Na

wezwanie Zamawiającego Wykonawca przedstawia wykaz osób, zgodnie z wymogami SIWZ.

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 2 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 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) 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; 2) zaświadczenie właściwego

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków,

wstawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 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) zaświadczenie

właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z

opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące

przed upływem terminu składania ofert 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. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: a) określonych powyżej - składa dokument lub

dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca 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 złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości

wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

składania ofert, - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej

niż 6 miesiące przed upływem składania ofert, 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 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio

oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Jeżeli

Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.

22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów

ww wymienionych w pkt 1)-3).

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) Opłacona Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia, o wartości ubezpieczenia (suma gwarancyjne) 3 000 000,00 zł, na jedno i

wszystkie zdarzenia. W przypadku, gdy ważność ubezpieczenia uzależniona jest od zapłaty składki

wraz z polisą Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokument jej opłacenia. 2) Wykaz robót

budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zawierający co

najmniej jedno zamówienie związane z budową, przebudową lub odbudową drogi o nawierzchni

bitumicznej, o wartości minimum 2 500 000,00 zł brutto oraz jedno zamówienie związane z budową,

przebudową lub odbudową obiektu mostowego, o wartości minimum 1 500 000,00 zł brutto, wraz z
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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; 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie

dysponował, na czas realizacji zamówienia co najmniej: - jedną osobą projektanta, posiadającą

odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, która w okresie

ostatnich trzech lat wykonała min. dwa projekty związane z budową, przebudową, odbudową drogi; -

jedną osobą projektanta, posiadającą odpowiednie uprawnienia do projektowania w specjalności

mostowej bez ograniczeń, która w okresie ostatnich trzech lat wykonała min. dwa projekty związane z

budową, przebudową, odbudową obiektu mostowego; - jedną osobą, odpowiedzialną za kierowanie

robotami budowlanymi (Kierownik Budowy), która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,

posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z

2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi przepisami lub odpowiednie, wydane

na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie niezbędnym do kierowania robotami w

specjalności drogowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z właściwej Izby Samorządu Zawodowego

potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są wpisane na listę członków tej izby; - jedną

osobą, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi (Kierownik budowy), która będzie

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca

1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz aktualnie obowiązującymi

przepisami lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w zakresie

niezbędnym do kierowania robotami w specjalności mostowej wraz z aktualnymi zaświadczeniami z

właściwej Izby Samorządu Zawodowego potwierdzającymi, że osoby których uprawnienia dotyczą są

wpisane na listę członków tej izby. Przez określenie - droga, obiekt mostowy, należy rozumieć

budowle, zdefiniowane w art. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity

Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 z późn. zm.) Zamawiający dopuszcza możliwość, że osoba Kierownika
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budowy posiada jednocześnie uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej i

mostowej. W takiej sytuacji Wykonawca winien wykazać się jedną osobą posiadającą uprawnienia

budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej i mostowej. Taka sama sytuacja

występuje w przypadku projektantów. Osoby zdolne do wykonania zamówienia winny posiadać

uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje

zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną

stanowią przepisy 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). W przypadku

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa powyżej

zostaną spełnione wyłącznie jeżeli jeden z wykonawców lub co najmniej dwóch łącznie posiadało

będzie zawartą i opłaconą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej potwierdzającą, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia w ramach, której wykonywał będzie zamówienie publiczne o

wymaganej wartości ubezpieczenia (suma gwarancyjna). Pozostałe wymagania wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą łącznie zgodnie z wymaganiami.

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) Oferta cenowa wraz z oświadczeniami o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku

podstaw wykluczenia. 2) Wykaz elementów rozliczeniowych. 3) Dowód wniesienia wadium. 4)

Oświadczenia dotyczące doświadczenia kierownika budowy branży drogowej i mostowej - kryterium

oceny ofert. 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika z innych

dokumentów. 6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca w ofercie powołuje się na zasoby innych podmiotów; -

powyższe dokumenty należy złożyć wraz z ofertą; 7) Ponadto Wykonawca, w terminie 3 dni od
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zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje

Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej (Zał. nr 8 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić

dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu

o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o

których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy, natomiast spełnianie

warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują łącznie, zgodnie z wymaganiami

specyfikacji. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawcę, oświadczenia, o

których mowa powyżej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie

przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy

kapitałowej składa każdy w Wykonawców.

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: 100 000,00 zł; Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy

Zamawiającego w BGŻ BNP PARIBAS, nr rachunku: 12 1600 1462 0008 4781 8071 7038 Termin

wpłacenia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wykonawca wnosi wadium w

następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej

kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)

w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) 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. W przypadku Wykonawców zagranicznych

Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN, na podstawie średniego kursu złotego w
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stosunku do walut obcych określonego w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku

Polskiego na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów

walut, należy przyjąć pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP. Skuteczne wniesienie

wadium w pieniądzu następuje z chwilą znalezienia się środków finansowych na rachunku

zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny

wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku

wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium

został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej

kopercie, a jego kopia w ofercie.

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)
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Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
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Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Wydłużenie okresu gwarancji 20,00

Skrócenie terminu zakończenia i rozliczenia przedmiotu zamówienia 10,00

Doświadczenie kierownika budowy branży drogowej 5,00

Doświadczenie kierownika budowy branży mostowej 5,00

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

nieograniczony)
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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:

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

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=18c2f68...

21 z 25 20.10.2017, 14:18



zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

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) Zmiany
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stawki podatku VAT po zawarciu umowy. W takim przypadku strony zmieniają wysokość wynagrodzenia

(obniżają je lub podwyższają) o kwotę wynikającą ze zmienionej stawki Vat, przy czym tą tylko jego

część której dotyczy zmieniona stawką Vat. Dodatkowo w przypadku wzrostu stawki Vat zmiana

wynagrodzenia następuje wyłącznie: a) na pisemny wniosek Wykonawcy, b) w zakresie niewypłaconej

części wynagrodzenia (niezrealizowanej części zamówienia), c) najwcześniej od dnia wejścia w życie

zmienionych przepisów, o ile wniosek wraz z dowodami zostanie złożony Zamawiającemu w terminie do

30 dni przed dniem wejścia w życie przepisów stanowiących podstawę zmiany. Nie dochowanie tego

warunku spowoduje zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku. 2)

Zmiany/wprowadzenia podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji

Zamawiającego. 3) realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, jeżeli

nowe roboty budowlane, nie są objęte zamówieniem podstawowym, a realizacja tych robót jest niezbędna

i jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki (art. 144 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień

publicznych): a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub

technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby

istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej

zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 4) okoliczności

nieprzewidywalnych, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć i

jeżeli wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie (art. 144

ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych). 5) zastąpienia wykonawcy, któremu Zamawiający

udzielił zamówienia, innym wykonawcą z powodu (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo

zamówień publicznych) a) połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia

dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału

w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych

istotnych zmian umowy, b) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego

podwykonawców. 6) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych i jest mniejsza od 15% wartości

zamówienia określonej pierwotnie w Umowie (zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień

publicznych). Inne niż wymienione w ustępie poprzedzającym zmiany treści umowy nie mogą prowadzić

do zwiększenia wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Oferty w postępowaniu są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu

nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). W przypadku,

gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu ww przepisów, Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób

nie budzący wątpliwości zastrzec które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być

udostępnione oraz wykazać iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie mogą

stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z

uchwałą SN z 20.10.2005 r. (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. W przypadku, gdy Wykonawca nie

zabezpieczy odpowiednio poufności dokumentów, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za

ewentualne ujawnienie treści zastrzeżonych dokumentów. Jeżeli Wykonawca nie zastrzeże w Ofercie

tajności dokumentów, składa ofertę z wszystkimi dokumentami w jednej kopercie. Wykonawca nie może

zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

Jeżeli Wykonawca dołącza do oferty dokumenty, stanowiąc tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których zastrzegł, że nie mogą być one

udostępnione, wskazane jest żeby dokumenty te umieścił w oddzielnej kopercie oznaczonej napisem

„Dokumenty zastrzeżone” i włożył do koperty zawierającej ofertę.

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-11-06, godzina: 09:00,

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

> Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę,

sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczenem na język polski.
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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
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