
Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój: Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój Etap I

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

Ogłoszenie nr 538704-N-2020 z dnia 2020-05-11 r.
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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: Urząd Gminy Iwonicz-Zdrój, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000,

ul. Aleja Słoneczna 28 , 38-440 Iwonicz-Zdrój, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 13 435-02-12,

e-mail sekretariat@iwonicz-zdroj.pl, faks .

Adres strony internetowej (URL): www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.iwonicz-zdroj.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
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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:

Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na

złożenie oferty w postaci elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Adres:

Urząd Gminy w Iwoniczu-Zdroju, al. Słoneczna 28, 38-440 Iwonicz-Zdrój - Biuro Obsługi

Mieszkańca (parter)

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: Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy

Iwonicz-Zdrój Etap I

Numer referencyjny: IR.271.5.2020.IZ
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Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pn.: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy

Iwonicz-Zdrój Etap I”, na które składają się zadania: Zadanie 1. Przebudowa drogi gminnej położonej na

dz. nr ewid. 4015 w m. Iwonicz. Całkowita długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi: 85mb,

szerokość 2,70m. Zakres robót obejmuje:  Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem

sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm. 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o

grubości po zagęszczeniu 4cm.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-

żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm.  Wyrównywanie istniejącej

podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po

zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza i zjazdy. Zadanie 2. BUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ (

DOJAZDU) DO POSESJI W M. IWONICZ Całkowita długość drogi przeznaczonej do przebudowy

wynosi: 104mb, szerokość jezdni 4,50m.  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa

dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.  Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do

15cm za pomocą spycharki.  Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12cm z

wypełnieniem spoin piaskiem.  Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi

na odległość do 1km.  Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni
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i chodników w gruncie kategorii V-VI.  Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.  Profilowanie i zagęszczanie

mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV.  Warstwa dolna

podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm.  Warstwa dolna podbudowy z

kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm.  Warstwa górna podbudowy z kruszywa

łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych

grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 5cm  Skropienie

nawierzchni asfaltem.  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z

warstwą ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm.  Wyrównywanie istniejącej podbudowy

tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do

10cm-pobocza.  Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawężniki i ławy

krawężnikowe.  Ława betonowa z oporem pod krawężniki.  Krawężniki betonowe o wymiarach

15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej.  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

grubości 8cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej- kolor szara.  Odwodnienie liniowe z

betonu wym. 200x200mm z przejazdową krata żeliwną na ławie betonowej.  Ścieki z elementów

betonowych o 50x44x27cm na podsypce cementowo-piaskowej.  Korytko przejazdowe z elementów

betonowych 60x37x15 na podsypce cementowo-piaskowej  Rozebranie krawężników betonowych o

wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej.  Rozebranie ław z betonu pod krawężniki. 

Rozebranie obrzeży o wymiarach 6x20cm, na podsypce piaskowej.  Krawężniki betonowe o wymiarach

15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej  Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na

podsypce cementowo-piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową.  Rozebranie nawierzchni z

kostki brukowej na podsypce piaskiem wraz z oczyszczeniem i złożeniem na paletach.  Nawierzchnie z

kostki brukowej betonowej grubości 8cm kolorowej, układane na podsypce cementowo- piaskowej- kolor

Bordo.  Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej, układane na podsypce

cementowo-piaskowej( kostka z wcześniejszej rozbiórki).  Przepust z rur HDPE o średnicy 50cm pod

zjazdem na ławie fundamentowej z kruszywa gr. 20cm.  Umocnienie skarp i dna kanałów płytami

prefabrykowanymi 60x40x8.  Ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm przepustów rurowych –zjazd. 

Elementy ścian oporowych typu "L" murek oporowy prefabrykowany 155x85x100 na warstwie chudego

betonu C/12/15 grubości 15 cm i warstwie wyrównującej grubości 5 cm.  Izolacje przeciwwilgociowe

powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej x2.  Zasypywanie przestrzeni za

ścianami budowli sztucznych w nasypach kolejowych i drogowych gruntem kategorii IV z zagęszczeniem

ubijakami mechanicznymi. Zadanie 3. Przebudowa drogi gminnej położonej na dz.nr ewid. 5465 w m.

Iwonicz. Całkowita długość drogi przeznaczonej do przebudowy wynosi: 245mb, szerokość 2,70m.

Zakres robót obejmuje:  Koryta o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości
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jezdni i chodników w gruncie kategorii V-VI  Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach  Warstwa

dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm  Warstwa górna podbudowy

z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o

grubości po zagęszczeniu 4cm  Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym

zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza 

Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową- zjazd Zadanie 4. Przebudowa

drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 571 w m. Iwonicz. Całkowita długość drogi przeznaczonej do

przebudowy wynosi: 690mb, szerokość 2,50-3,00m. Zakres robót obejmuje:  frezowanie nawierzchni

asfaltowej na gr. 3 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwozem urobku,  Wyrównanie mechaniczne

istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową gr. 3cm,  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm, 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o

grubości po zagęszczeniu 3cm  Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym

zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu do 10cm-pobocza. 

Wyrównanie ręczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową -zjazdy. Zadanie 5.

Przebudowa drogi gminnej położonej na dz. nr ewid. 950 w m. Lubatówka Całkowita długość drogi

przeznaczonej do przebudowy wynosi: 100mb, szerokość jezdni 2,70m. Zakres robót obejmuje:  Koryta

o głębokości 35 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie

kategorii V-VI w km 0+020-0+100,  Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami

podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach,  Frezowanie nawierzchni

asfaltowych na głębokość 5 cm na zimno przy użyciu frezarki z odwozem urobku w km 0+000-0+020, 

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu w km 0+000-0+020,  Skropienie

nawierzchni asfaltem w km 0+000-0+020,  Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką

mineralno-asfaltową GR. 3,0CM w km 0+000-0+020,  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa

łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm km 0+020-0+100,  Warstwa górna podbudowy z kruszywa

łamanego o grubości po zagęszczeniu 10cm km0+020-0+100,  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-

bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm km

0+020-0+100,  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą

ścieralną asfaltową o grubości po zagęszczeniu 4cm w km 0+000-0+100,  Wyrównywanie istniejącej

podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po

Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=1ea58...

6 z 17 11.05.2020, 13:08



zagęszczeniu ponad 10cm- pobocza. Szczegółowy zakres prac obejmujący przedmiot zamówienia został

określony w załączniku nr 8 – dokumentacja techniczna (całość zamówienia) – załącznik do pobrania ze

strony internetowej Zamawiającego. UWAGA!! W przypadku użycia w dokumentacji przetargowej

(SIWZ wraz z załącznikami) norm, aprobat technicznych, nazw własnych, narzędzi, materiałów itp.

należy je traktować jako przykładowe mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz

określające standard techniczny i jakościowy. Narzędzia i materiały do wykonania zamówienia należy

przyjmować w kategorii jakości nie niższej (równoważnej) niż ta wskazana w SIWZ i załącznikach do

niej. Zastosowane wyroby powinny być zgodne z obowiązującym prawem. Wykonawca, który powołuje

się na rozwiązanie równoważne opisane przez Zamawiającego w dokumentacji przetargowej

zobowiązany jest wykazać, że zaoferowany przez niego wyrób równoważny spełnia wymagania określone

przez Zamawiającego. Zestawienie wyrobów równoważnych wraz z dowodami potwierdzającymi

spełnienie cech równoważności oferowanych wyrobów Wykonawca składa wraz z ofertą. W przypadku

gdy Wykonawca nie złoży w ofercie oświadczenia o zastosowaniu wyrobów równoważnych (poprzez

złożenie zestawienia wyrobów równoważnych i potwierdzających dowodów), rozumie się, że do

wykonania przedmiotu zamówienia ujęto wyroby zaproponowane w dokumentacji przetargowej. 2.

Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu, na którym będzie wykonywany przedmiot

zamówienia i zapoznał się z przed¬miotem zamówienia. 3. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a

ustawy wymaga, aby w okresie realizacji zamówienia osoby, które będą wykonywały czynności związane

z realizacją zamówienia były zatrudnione u wykonawcy lub podwykonawcy na podstawie umowy o

pracę. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, szczegółowy sposób dokumentowania

zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę

wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są w

Rozdziale II pkt. 9 SIWZ oraz projekcie umowy. 4. Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę musi

wynosić co najmniej 36 miesięcy. Okres gwarancji będzie podlegał ocenie na podstawie kryterium oceny

ofert – patrz zapisy ust.14 SIWZ. Okres rękojmi udzielonej przez Wykonawcę musi wynosić co najmniej

60 miesięcy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233220-7

45233142-6

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

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: 2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których

spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże,

że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo
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ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie

lub remoncie dróg o nawierzchni z mas bitumicznych o wartości nie mniejszej niż 100 000 zł. brutto

(sto tysięcy złotych) każdej z tych robót, lub co najmniej jedną robotę w zakresie j.w. o wartości nie

mniejszej niż 200 000 zł brutto (dwieście tysięcy złotych) tej roboty. W przypadku składania oferty

przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek, musi

spełnić przynajmniej jeden z konsorcjantów. b) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami,

które będą wykonywać zamówienie w tym: - przynajmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję

kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności

drogowej, których zakres uprawnia do pełnienia funkcji kierownika budowy lub odpowiadające im

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów – z minimum 3 letnim

doświadczeniem zawodowym, W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących

wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek odnośnie osób, musi spełnić przynajmniej jeden

z konsorcjantów. Zamawiający informuje, że posiadane przez osoby uprawnienia w wymaganym

zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.). Osoby, które posiadają

uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia

budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji

przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i

zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazują te dokumenty,

jako obowiązujące. Zamawiający dopuszcza również możliwość uznania uprawnień wynikających z

innych niż krajowe przepisów np. treści dyrektyw, zawartych umów międzynarodowych i innych

przepisów, które potwierdzą spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych

uprawnień budowlanych, dopuszcza, odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw

Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz

innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy o

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii

Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.).

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
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Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 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 na dzień złożenia, odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. W

przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej

Wykonawców przedmiotowe dokumenty składa każdy z nich. Jeżeli Wykonawca, polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

Zamawiający żąda od niego przedstawienia wyżej wymienionego dokumentu w odniesieniu do tych

podmiotów.

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 wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,

potwierdzający wykonanie robót budowlanych z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca

wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem, dowodów

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
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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. Zakres dowodów musi

potwierdzać spełnienie warunku określonego przez zamawiającego – projekt wykazu stanowi zał. nr 6

do SIWZ. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum,

spółka cywilna) w/w warunek musi spełnić przynajmniej jeden z konsorcjantów. 2. Wykaz osób, które

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i

wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów

musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku postawionego przez zamawiającego – projekt

wykazu stanowi zał. nr 5 do SIWZ W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących

wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) w/w warunek mogą spełnić łącznie.

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. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w

przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z

innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego

ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców

oświadczenie składa każdy z nich. Przykład oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2.

Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów - jeżeli dotyczy. 3. Stosowne

Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika z innych

dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających

się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w

sprawie niniejszego zamówienia publicznego

SEKCJA IV: PROCEDURA
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IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

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

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
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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:

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:
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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 oferty brutto 60,00

Okres gwarancji 40,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

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:
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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

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:
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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:

Zmiany umowy mogą nastąpić w przypadkach określonych w projekcie umowy i na zasadach tam

określonych.

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: 2020-05-27, godzina: 11:00,

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 musi być przygotowana czytelnie w języku polskim.

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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