Ceranów: Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz. nr ewid. 337 i 338
na terenie gminy Ceranów
Numer ogłoszenia: 75015 - 2016; data zamieszczenia: 08.06.2016
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: Urząd Gminy Ceranów , Ceranów 140, 08-322 Ceranów, woj.
mazowieckie, tel. 025 7870779, faks 025 7870779.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ceranow.bip.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej
do pól w m. Pustelnik na dz. nr ewid. 337 i 338 na terenie gminy Ceranów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz. nr ewid 337 i
338 na terenie gminy Ceranów. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
przedmiarem robót, zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia. Projektowany odcinek będzie miał długość 800 mb. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 10 - przedmiar robót i kosztorys ofertowy.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0.
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:
15.10.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości
3.000,00 zł 2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust.6 ustawy
Pzp tj. - 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 określone w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2000 Nr 109, poz. 1158 z
późn. zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium najpóźniej do upływu terminu
składania ofert. 4. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto depozytowe
zamawiającego 5. Nr konta depozytowego Zamawiającego Powiatowy Bank Spółdzielczy
Oddział Ceranów Nr 90922100000018487220000030 Wpisując w treści dokumentu
bankowego Wadium - przetarg nieograniczony na realizację zadania : Przebudowa drogi
dojazdowej do pól w m. Pustelnik na dz. nr ewid. 337 i 338 na terenie gminy Ceranów.
OR.271.2.2016
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
Zamawiający nie stawia wymagań dotyczących spełnienia tego warunku i
uzna, że Wykonawca spełnia warunek posiadania uprawnień do wykonywania
działalności i czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia na
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu określonych w art.22 ust.1 ustawy pzp
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie potrzebne
do realizacji przedmiotu zamówienia jeśli w przedstawionym wykazie robót
budowlanych, wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -



w tym okresie, wykaże realizację przynajmniej jednego zamówienia
polegającego na wykonaniu robót budowlanych branży drogowej o charakterze
i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum
300.000,00 zł (brutto) i załączy przynajmniej dla tego zamówienia, dowody (
poświadczenia, referencje, protokoły odbioru) potwierdzające, że roboty te
zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać rodzaj wykonanych robót,
wartość każdej z nich oraz okres realizacji i nazwę oraz adres Zamawiającego
na rzecz którego zostały wykonane.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna , że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do realizacji
przedmiotu zamówienia jeżeli wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej
jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej oraz oświadczy, że osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia posiadają odpowiednie uprawnienia jeśli wymagane są
one odrębnymi przepisami. Zamawiający uzna również za odpowiednie,
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej wydane przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. 2006 Nr 83, poz. 578, z późn. zm.).
Zamawiający uzna również za odpowiednie, uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wymagane dla
robót objętych opisem przedmiotu zamówienia, osób, których odpowiednie
kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), tj. ustawie z dnia 18
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz.
394), w przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są
obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej, muszą one spełnić wymogi, określone w art. 12a ustawy z dnia
7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.)
Zamawiający nie określa wymagań odnośnie dysponowania potencjałem
technicznym i uzna, że Wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego
Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art.22 ust.1 ustawy Pzp.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej
umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia na podstawie
udokumentowania posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia i wartości nie niższej niż wartość zamówienia
wskazana przez Wykonawcę w ofercie .

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;



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;



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.

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;

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 - 95
2 - Okres gwarancji - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ceranow.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Ceranów, Ceranów 140, 08-322 Ceranów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 22.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Gmina Ceranów, Ceranów 140, 08-322 Ceranów.
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

