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

Boćki: Remont odcinków dróg polegający na wbudowaniu 7500 m 3 żwiru w drogi o
nawierzchni żwirowej i z gruntu rodzimego w 2016 roku.
Numer ogłoszenia: 120774 - 2016; data zamieszczenia: 13.05.2016
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: Remont odcinków dróg
polegający na wbudowaniu 7500 m 3 żwiru w drogi o nawierzchni żwirowej i z gruntu
rodzimego w 2016 roku..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu
zamówienia : remont odcinków dróg , polegający na wbudowaniu 7500 m3 żwiru
Wykonawcy w drogi o nawierzchni żwirowej i nawierzchni z gruntu rodzimego, znajdujące
się na terenie sołectw: ( Kol. Andryjanki, Boćki I, Kol. Boćki, Bodaki, Bystre, Dubno,
Hawryłki, Jakubowskie, Krasna Wieś, Mołoczki, Nurzec, Olszewo, Pasieka, Siedlece,
Siekluki, Skalimowo, Solniki, Starowieś, Szumki, Torule, Wandalin, Wojtki, Żołoćki )
realizowany będzie sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 30.11.2016 r. Zamawiający
wyznaczy odcinek do remontu w danym sołectwie, określi ilość żwiru do wbudowania.
Wykonawca przeznaczony do remontu odcinek drogi wyrówna równiarką, nawiezie warstwę
żwiru i wyrówna równiarką. W cenę wbudowania 1m3 żwiru należy wkalkulować koszt:
materiału, załadunku, transportu, równania, oznakowania i zabezpieczenia placu robót.

Wykonawca zapewnia materiał i sprzęt niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia , we
własnym zakresie i na swój koszt. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązujących przepisów i normami, przy
zachowaniu przepisów BHP..
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, 45.23.31.42-6.
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:
30.11.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 4500,00zł
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, określonych w ustawie Prawo
zamówień publicznych oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony na podstawie: a) złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1



ustawy - 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, za spełnienie warunku Zamawiający
uzna wykonanie co najmniej , jednej roboty budowlanej na kwotę nie mniejszą
niż 150 000,00zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł. brutto), polegającą na
budowie, remoncie, przebudowie lub rozbudowie dróg, oraz wykaże, że roboty
zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
III.3.3) Potencjał techniczny
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
ustawy - Pzp.; b)Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, jeżeli wykaże, że
będzie dysponował co najmniej: jedną równiarką i dwoma środkami
transportowymi, ładowność jednego nie mniejsza niż 11 ton.
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
ustawy - Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie spełniony na podstawie: a) złożonego oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy - Pzp.

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

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;

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;

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 - 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 na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany
umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana terminu
wykonania zamówienia: w przypadku wystąpienia warunków pogodowych które
uniemożliwiają realizację zamówienia i spowodują zawieszenie wykonywania robót, w
przypadkach: a) klęski żywiołowe, b) wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego
warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, szczególnie niesprzyjających,
uniemożliwiających prowadzenie zamówień /robót budowlanych zgodnie z technologią ich
wykonywania, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, np. gradobicia,
trąby powietrzne, zjawiska niestandardowe w klimacie polskim; przedłużenie terminu
realizacji zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania robót dodatkowych,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp., których wykonanie jest niezbędne dla
prawidłowego wykonania oraz zakończenia podstawowego przedmiotu zamówienia wraz ze
wszystkimi konsekwencjami występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu;
zmiana będąca następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego: a)
nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiającego, b) wstrzymanie robót przez
Zamawiającego. 2) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji
umowy w sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania oferty wykazał podwykonawcę na
którego zasoby powołał się na zasadach określonych w art.26 ust. 2b Pzp w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Pzp. W takiej
sytuacji Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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, 17-111 Boćki, ul, Plac Armii Krajowej 3, pokój nr 18..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Boćki, 17-111 Boćki, ul, Plac Armii
Krajowej 3, 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

