Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
www.gminabocki.pl

Boćki: Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B - Wandalin w km 1+ 275 - 2+230.
Numer ogłoszenia: 171800 - 2015; data zamieszczenia: 09.07.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Boćki , Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, woj.
podlaskie, tel. 85 7319610; 7319620, faks 85 7319612.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminabocki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa odcinka drogi gminnej
Nr 108752 B - Wandalin w km 1+ 275 - 2+230..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest: Budowa odcinka drogi gminnej Nr 108752 B -Wandalin w km 1+ 275 2+230. Zadanie inwestycyjne jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (
tj. Dz. U. z 2013r. poz.687 z póz. zm.) 1.1 Stan istniejący w/w odcinka drogi: - w km 1+275 1+860 przebiega częściowo w pasie drogowym, a częściowo poza pasem drogowym, - w km
1+860 -2+230 szerokość pasa drogowego wynosi 4 m, zachodzi konieczność poszerzenia
pasa drogowego do 8m. 1.2 Roboty będą wykonywane zgodnie z decyzją nr 195/2015 o
zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej znak:AŚ.6740.168.2015 z dnia 26-06-2015r.
Zakres robót obejmuje: roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie
równinnym; karczowanie pni wraz z wywiezieniem; usunięcie (humusu - warstwy ziemi)
wraz z wywiezieniem; wykonanie rowów i oczyszczenie istniejących ; wyrównanie istniejącej
nawierzchni żwirowej kruszywem naturalnym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm; wykonanie

podbudowy na poszerzeniu oraz wykonanie nowej podbudowy grubości 25 cm z kruszywa
naturalnego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm; wykonanie warstwy ścieralnej z betonu
asfaltowego AC11W KR-1 według normy WT-2-2010 grubości 5,0 cm, szerokości 3,6 m:
wykonanie poboczy żwirowych 2 x1,2 m: ułożenie przepustów pod zjazdami z rury HDPE o
śr.30 cm = 18 m i z rur HDPE o śr. 40 cm=42 m wraz z brukowaniem skarp , dna rowu wlotu
i wylotu przepustów; wykonanie nawierzchni na zjazdach z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
rodzaj i ilość materiałów, sposobu wykonania , określa dokumentacja projektowa, przedmiar
robót, kosztorys ofertowy, SST wykonania i odbioru robót - stanowiące załącznik do SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.00-0, 45.11.22.10-0, 45.11.30.00-2,
45.23.32.20-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
20.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wymagane jest wniesienie wadium w kwocie 9000,00zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1 - 4 Pzp.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony na podstawie: a) złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1 - 4 Pzp; b) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej dwie roboty
budowlane w zakresie budowy, przebudowy, remontu, dróg o wartości nie
niższej niż 300 tys. zł. - każda z nich oraz wykaże ,że roboty te zostały
wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowa ukończone.
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt 1 - 4 Pzp.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony na podstawie: a) złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
pkt. 1 - 4 Pzp; b) Wykonawca zagwarantuje, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz, że dysponuje co
najmniej: jedną osobą tj. kierownikiem robót budowlanych, należącym do Izby
Inżynierów Budownictwa, uprawnionym do kierowania robotami w
specjalności drogowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże ,że posiada opłaconą
polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia min. 400 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
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;


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



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

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:




1 - Cena - 98
2 - Okres gwarancji i rękojmi - 2

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy P z p przewiduje możliwość wprowadzenia
zmian do treści umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru
Wykonawcy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla
Zamawiającego w zakresie następującym: 1) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie
robót, przy czym zmiana taka może być spowodowana: warunkami atmosferycznymi
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, siłą wyższą uniemożliwiającą
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, procedur administracyjnych
uniemożliwiających kontynuowanie robót, błędów w dokumentacji projektowej, których
usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego
poprawek lub zmian w projekcie, konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
zawieszenie robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, 2) zmiany wynagrodzenia w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub
zamiennych, zmniejszenia lub zwiększenia zakresu przedmiotowego zadania objętego
niniejszej umowy, 3) zmiany podwykonawców, 4) wydłużenia terminu płatności w razie
zgłoszenia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę żądania zapłaty wynagrodzenia
zgodnie z § 8 ust. 8 projektu umowy, 5) zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, 6) zmiana
kierownika robót po stronie Wykonawcy: * Wykonawca z własnej inicjatywy może zmienić
kierownika robót w następujących przypadkach : śmierci, choroby lub innych zdarzeń
losowych kierownika robót, niewywiązywania się kierownika robót z obowiązków
wynikających z umowy, jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy( np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.); *
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna , że
dotychczasowy kierownik robót nie wykonuje należycie swoich obowiązków wynikających z
umowy. Nowo powołany kierownik robót winien posiadać takie same uprawnienia i spełniać
wymogi określone w SIWZ. Warunkiem wprowadzenia zmian do umowy ,będzie
potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej
(protokół konieczności wykonania wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez
Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będzie m. in. Inspektor Nadzoru oraz
Kierownik budowy. Zmiany, o których mowa powinny być uwzględnione przez Wykonawcę
w uaktualnionym harmonogramie realizacji robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.gminabocki.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17-111 Boćki, pokój nr 18..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 27.07.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boćki ul. Plac Armii Krajowej 3, 17111 Boćki, sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy 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

