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Ogłoszenie nr 321181 - 2016 z dnia 2016-10-11 r.

Toszek: Przebudowa dróg gminnych w Gminie Toszek - ul. G. Morcinka w
Toszku oraz ul. Parkowej w Pniowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
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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 Toszek, krajowy numer identyfikacyjny 27625777100000, ul. ul. Bolesława
Chrobrego 2, 44180 Toszek, woj. śląskie, państwo , tel. 322 378 020, e-mail zrp@toszek.pl, faks
322 334 141.
Adres strony internetowej (URL): www.toszek.pl

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.bip.toszek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
nie
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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:
tak
Inny sposób:
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie
oferty w postaci elektronicznej. Ofertę wraz ze wszystkmi załącznikami należy złożyć w zamkniętym,
nieprzejrzystym opakowaniu. Adres: Urząd Miejski w Toszku, ul. Bolesława Chobrego 2, 44-180 Toszek,
Biuro Obsługi Interesanta - pokój nr 6.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
nie
Adres:

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 dróg gminnych w Gminie Toszek ul. G. Morcinka w Toszku oraz ul. Parkowej w Pniowie
Numer referencyjny: ZRP.271.10.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
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Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części

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 są roboty budowlane polegające na wykonaniu w Gminie Toszek przebudowy drogi gminnej ul.
Morcinka w Toszku oraz ul. Parkowej w Pniowie zgodnie z załączonym projektem, specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót. Postępowanie prowadzone jest z podziałem na dwa zadania
(części): - Zadanie I - Przebudowa drogi gminnej - ul. G. Morcinka w Toszku - Zadanie II - Przebudowa drogi
gminnej - ul. Parkowej w Pniowie

II.5) Główny kod CPV: 45230000-8
Dodatkowe kody CPV:45200000-9, 45233000-9, 45233226-9
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: tak
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:
Okres w dniach: 42
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II.9) Informacje dodatkowe: Okres realizacji zamówienia dla zadania I i II wynosi 42 dni, czyli 6 tygodni to
maksymalny czas przewidziany na realizację zamówienia. Ponieważ okres realizacji zamówienia stanowi jedno z
kryteriów oceny Wykonawca może zaproponować krótszy okres, jednakże nie mniej niż 3 tygodnie (21 dni).

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 szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i
prawidłowo ukończył: - w zakresie zadania I: jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie
lub modernizacji drogi o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych
00/100). - w zakresie zadania II: jedną robotę polegającą na budowie, przebudowie, remoncie lub
modernizacji drogi o wartości nie mniejszej niż 50 000 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100). W przypadku składania oferty łącznie na dwa zadania - Zamawiający nie dopuszcza możliwości
łączenia ww. robót (tj. wykazania przykładowo jednej roboty o wartości 250.000,00 zł), tym samym
Wykonawca winien wykazać się wykonaniem każdej z wymienionych robót odpowiednio do zakresu
składanej oferty. 2. Zamawiający uzna za spełniony w/w warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje
(będzie dysponował na podstawie pisemnego zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów) niezależnie od zakresu składanej oferty (ilości zadań)n/w osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych,
określonych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 290) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a w stosunku do Wykonawców zagranicznych równoważne kwalifikacje zdobyte w innych
państwach na zasadach określonych art. 12a ustawy Prawo budowlane, z uwzględnieniem ustawy z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
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Europejskiej (Dz.U. 2016 poz. 65.), tj.: - przynajmniej 1 osobą posiadając uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
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: nie
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:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 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:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, w
celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani
nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
niniejszym punkcie.
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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. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie /wykaz potwierdzający wykonanie
robót – spełnianie odpowiednio warunku opisanego w rozdz. V pkt 1 lit. c) tiret 1 SIWZ, z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót,
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ. 2.
Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacją na temat ich
kwalifikacji zawodowych niezbędnych (posiadane uprawnienia oraz doświadczenie) do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami /wykaz potwierdzający odpowiednio spełnianie warunku opisanego w rozdz. V
pkt 1 lit. c) tiret 2 SIWZ/ – zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ.
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)
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym
celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. Zgodnie z treścią art. 22a ust. 4 Pzp, w
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty
budowlane, do realizacji, których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na sytuacji
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się
do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia
tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają
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spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
-zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, - zobowiązał się do osobistego wykonania
odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową.
W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte
wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w
szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów
innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału
innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach, którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia,
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22a Pzp - określonych w Rozdziale V pkt 2 lit. c) SIWZ, - polega na zasobach innych
podmiotów, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów
wymienionych w Rozdziale VII pkt 2 lit. a) SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. Wykonawca, który
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców.

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
Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: a) Zadanie I - 8.000,00 zł
(słownie: osiem tysięcy złotych 00/100) b) Zadanie II – 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych
00/100) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, 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 2016, poz. 359 z późn. zm.). Wykonawca
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zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego. W przypadku wadium wnoszonego w
pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku
Zamawiającego, tj. faktyczny wpływ środków na konto Zamawiającego, a nie termin zlecenia (dokonania)
przelewu przez Wykonawcę. Nie dopuszcza się wpłaty wadium w kasie Urzędu. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. W przypadku wadium wnoszonego w postaci
niepieniężnej – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem
terminu składania ofert w odrębnej kopercie odpowiednio opisanej (wadium, numer i nazwa postępowania)
w siedzibie Zamawiającego, tj. w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Toszku (pokój nr 6) przy
ul. Bolesława Chrobrego 2, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę należy załączyć do oferty.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

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
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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
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
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 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
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zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

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 10
Termin realizacji 30

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji 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
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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
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
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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:
Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę 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 przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian zawartej umowy: a) wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej
wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, niemożliwe do zapobieżenia i poza kontrolą Stron umowy,
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym
brzmieniu, b) zmiany obowiązujących przepisów prawnych, jeżeli w wyniku tych zmian konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, c) ustawowej zmiany stawki podatku VAT, której
zastosowanie będzie skutkowało zmianą ceny umownej w stosunku do zdeklarowanej w ofercie, ze skutkiem w
momencie powstania obowiązku podatkowego, d) usunięcia lub zmiany Podwykonawców realizujących
powierzoną im przez Wykonawcę część przedmiotu zamówienia oraz zawarcie umowy Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcą – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego, e) zmiany osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie ze strony Zamawiającego i Wykonawcy – dopuszczalne pod
warunkiem posiadania przez te osoby wymaganych kwalifikacji, f) zmiany sposobu i formy zapłaty
wynagrodzenia – w uzasadnionych przypadkach za pisemną zgodą Zamawiającego. g) zmiany terminu realizacji
zamówienia z uwagi na warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonywanie robót objętych zamówieniem. h)
zmian sposobu pełnienia świadczenia tj.: zmian technologicznych w szczególności - konieczności zrealizowania
przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technologicznych niż wskazane w SIWZ , gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
zamówienia, konieczności usunięcia wad i braków lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej
będącej załącznikiem do SIWZ, spowodowanych odmiennymi od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunkami terenowymi, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów
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infrastrukturalnych. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
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: 25/10/2016, 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: 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
Część nr: I

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej - ul. G. Morcinka w Toszku

1) 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:Ul. Morcinka
rozpoczyna się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2950 S ul. Wilkowicka – km 0+000 (punkt A na planie
sytuacyjnym) a kończy przed skrzyżowaniem a drogą krajową nr 94 ul. Gliwicka – km 0+434 (punkt B na planie

14 z 17

2016-10-11 11:53

Ogłoszenie

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=496e2ca4-2766-42ec-8f22...

sytuacyjnym). Na całej długości drogi przewidzianej do przebudowy, należy wykonać jezdnię z masy
asfaltobetonowej o szerokości jezdni bitumicznej, takiej samej jak przed przebudową. Przekrój poprzeczny
jezdni o dwustronnym spadku 2%, zgodnie z planem sytuacyjnym i przekrojami konstrukcyjnymi. Po stronie
prawej drogi, od km 0+148 do km 0+260 należy wykonać chodnik z kształtek betonowych szarych grubości
8cm, o szerokości 2,0m, ze spadkiem 1,5% w kierunku jezdni. Chodnik od terenów zielonych ograniczony
obrzeżami betonowymi 8x30cm. Od strony jezdni, krawężnik betonowy 15x30cm wystający 10cm ponad
powierzchnię jezdni bitumicznej. Pod chodnik należy wykonać koryto o średniej głębokości 20cm. Konstrukcja
nawierzchni chodnika składa się z następujących warstw: - kształtki betonowe grubości 8cm - podsypka
cementowo-piaskowa grubości 3-5cm - podbudowa z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm grubości 10cm.
Wszystkie krawężniki jak i obrzeża betonowe, należy układać na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie
betonowej z betonu C12/15, zgodnie przekrojami konstrukcyjnymi. W km 0+028 na skrzyżowaniu z drogą
boczną, należy wykonać próg zwalniający płytowy w kształcie koła, wyniesiony ponad powierzchnię
skrzyżowania. Próg wykonany z kostki kamiennej granitowej 19/21cm, układanej na podsypce cementowopiaskowej i podbudowie z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, zgodnie z przekrojami rysunek nr 3. W km
0+150, należy wykonać próg zwalniający płytowy, wyniesiony ponad powierzchnię jezdni. Próg wykonany z
kostki betonowej kolorowej 20x10x8cm, układanej na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, zgodnie z przekrojami rysunek nr 4. Na progu zwalniającym należy
wykonać przejście dla pieszych przez jezdnię. Wjazdy do posesji należy wykonać z kostki betonowej, w układzie
warstw jak na progu zwalniającym z kostki betonowej. Na odcinku od km 0+020 do km 0+145 po stronie lewej
należy wykonać parking dla pojazdów osobowych. Na nowych miejscach parkingowych i na poszerzeniach
istniejącego parkingu, należy wykonać koryto o średniej grubości 20cm. W miejscach wykonanego koryta,
należy wykonać nową konstrukcję nawierzchni składającą się z następujących warstw: - warstwa ścieralna z
betonu asfaltowego AC11S, grubości 4,0cm, - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W, grubości
5cm, - górna warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 0-31,5mm, grubości 8cm, - dolna warstwa z tłucznia
kamiennego frakcji 0-63mm, grubości 15cm. Na całej powierzchni jezdni bitumicznej oraz istniejącej
nawierzchni parkingu bitumicznego, nierówności, zawyżenia, należy sfrezować. Całą powierzchnię jezdni należy
wyrównać masą z betonu asfaltowego AC11W (średnia grubość wyrównania 4cm). Przed ułożeniem warstwy
bitumicznej, poprzednią należy oczyścić i skropić emulsją asfaltową w ilości około 0,5kg/m2. W km 0+147 przed
progiem zwalniającym, po obu stronach jezdni, wykonać dwie kratki ściekowe o średnicy 500mm z pokrywą
żeliwną, podłączyć przykanalikami do istniejącej kanalizacji deszczowej. Istniejące w jezdni urządzenia obce
(kratki ściekowe, studnie rewizyjne, zawory wodne), należy wyregulować wysokościowo do poziomu nowej
nawierzchni bitumicznej. Na wyrównanej jezdni i warstwie wiążącej parkingu, należy wykonać warstwę ścieralną
z betonu asfaltowego AC11S grubości4,0cm. Obszar parkingu oddzielić od jezdni linią krawędziową przerywaną,
a na obszarze parkingu poza ostatnim zjazdem wykonać oznakowanie miejsc parkingowych, wraz ze znakiem
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P-24 na jednym stanowisku. Teren działki nr 819/183 zostaje wyłączony z projektu i nie objęty robotami
przewidzianymi w niniejszym postępowaniu.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8, 45200000-9, 45233000-9, 45233226-9,
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji 10
Termin realizacji 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: II

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej - ul. Parkowej w Pniowie

1) 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:Ul. Parkowa w
Pniowie, położona jest na działkach nr 544/223, 211 i 1091/5 - obręb Pniów. Rozpoczyna się na skrzyżowaniu z
drogą gminną ul. Wiejska – km 0+000 a kończy przy budynku nr 7 ( początek nawierzchni z kostki betonowej) km 0+304. Na całej długości ulicy przewidzianej do przebudowy należy wykonać jezdnię z masy
asfaltobetonowej, z obustronnymi poboczami. Szerokości jezdni bitumicznej, wjazdów do posesji, takie same
jak przed przebudową. Przekrój poprzeczny jezdni o dwustronnym spadku 2%, zgodnie z planem sytuacyjnym i
przekrojem konstrukcyjnym. Na początku i końcu przebudowywanej ul. Parkowej, przy skrzyżowaniu z ul.
Górną, na odcinkach 5,0m istniejącą nawierzchnię asfaltową należy sfrezować tak, aby nowa nawierzchnia
bitumiczna była równa z jezdnią istniejącą. Na pozostałej części ulicy, lokalne zawyżenia należy sfrezować. Na
połączeniu starej nawierzchni bitumicznej z nową, należy zastosować taśmy bitumiczne. Istniejącą nawierzchnię
jezdni ul. Parkowej oraz wjazdy bitumiczne należy wyrównać betonem asfaltowym AC11W do wymaganych
spadków (średnia grubość wyrównania 3cm) a następnie wykonać na całej powierzchni jezdni warstwę
ścieralną z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4cm. Przed ułożeniem warstwy bitumicznej, poprzednią należy
oczyścić i skropić emulsją asfaltową w ilości około 05kg/m2. Istniejący na odcinku od km 0+110 do km 0+200
po lewej stronie drogi rów przydrożny należy pogłębić oraz wyprofilować skarpy. Na odcinku od km 0+000 do
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km 0+232 istniejące pobocza ziemne o szerokości 0,50m należy wyprofilować podłoże ziemne a następnie
utwardzić warstwą kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, grubości 10cm. Za utwardzonymi kruszywem
poboczami, pobocza ziemne o szerokości 25cm należy uzupełnić ziemią do poziomu utwardzenia oraz
wymaganych spadków poprzecznych i zagęścić.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8, 45200000-9, 45233000-9, 45233226-9
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 42
5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria

Znaczenie

Cena

60

Okres gwarancji 10
Termin realizacji 30
6) INFORMACJE DODATKOWE:
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