
Sobótka: Remont dróg stanowiących własność Gminy Sobótka

Numer ogłoszenia: 229628 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka , Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045,

faks 071 3162123.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.sobotka.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 dróg stanowiących własność Gminy Sobótka.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest

wykonanie zadania pn.: Remont nawierzchni dróg stanowiących własność Gminy Sobótka składający się z 7

(siedmiu) elementów 2.Szczegółowy zakres remontu przedstawia się następująco: - remont nawierzchni dróg

miejskich w rejonie ulic: Rynek, Św.Jakuba, Kościuszki, Szkolnej, Świdnickiej i Mickiewicza w Sobótce: frezowanie

istniejących nawierzchni, uzupełnienie podbudowy warstwą wyrównawczą z masy mineralno- bitumicznej, ułoŜenie

warstwy pośredniej z geosiatki, skropienie asfaltem drogowym, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki grysowo-

mastyksowej, wymiana istniejących krawęŜników betonowych na nowe - granitowe, wykonanie rolki z kostki

granitowej, regulacja armatury drogowej(studzienki, hydranty, kraty ściekowe itp.) - remont nawierzchni części ul.

Czystej w Sobótce: frezowanie istniejącej nawierzchni, uzupełnienie podbudowy warstwą wyrównawczą z masy

mineralno-asfaltowej, wykonanie poszerzenia na łuku drogi oraz 2 mijanek z pełną podbudową, wykonanie warstwy

ścieralnej z betonu asfaltowego - remont nawierzchni ulicy Tartacznej w Sobótce: frezowanie istniejącej nawierzchni,

uzupełnienie podbudowy warstwą wyrównwczą z masy mineralno-asfaltowej, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego, wymiana istniejących krawęŜników betonowych na nowe o wym.15x30x100cm. - remont nawierzchni

ulicy Armii Krajowej w Sobótce: frezowanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu

asfaltowego - remont nawierzchni drogi stanowiącej pętlę autobusową na drodze gminnej w śerzuszycach działka nr

54: uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, wykonanie warstwy ścieralnej - remont nawierzchni drogi gminnej w Starym

Zamku - dz. nr 228 (ul. OkręŜna) - I szy etap: uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, wykonanie warstwy ścieralnej -

remont nawierzchni drogi gminnej w Starym Zamku - dz.nr 228 - II gi etap: opis jw. 3. Szczegółowy zakres robót

określony jest w kosztorysie ofertowym, opracowanym na podstawie przedmiarów robót oraz dokumentacji

projektowej. 4.Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia,

zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami. 2) Roboty prowadzone będą zgodnie z wymogami

BHP oraz p-poŜ. a takŜe przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa ruchu

drogowego. 3) Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. KaŜdy odpad musi być

zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie

dowodów potwierdzających ich zagospodarowanie. 4) Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu poniesie wyłącznie

Wykonawca, co oznacza, Ŝe nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy. 5) Wykonawca odpowiada za

bezpieczeństwo w trakcie wykonywania robót. 6) Wykonawca odpowiada za szkody wynikłe podczas wykonywania

robót. 7)Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć teren robót, zgodnie z wymogami przewidzianymi w polskim

prawie, strzec mienia znajdującego się na tym terenie. 8) Wykonawca wykona na własny koszt i zapewni naleŜytą
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eksploatację oznakowania tymczasowego, stanowiącego zabezpieczenie robót i ruchu zastępczego przez cały okres

realizacji robót, na warunkach określonych w zatwierdzeniu organu zarządzającego ruchem na drogach gminnych.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót w sposób widoczny zarówno w dzień jak i w

nocy i utrzymanie ich w naleŜytym stanie przez okres trwania robót. 9) Wykonawca poniesie wszelkie koszty

związane z obsługą nadzoru technicznego sieci uzbrojenia podziemnego, w tym równieŜ koszty wyłączeń, włączeń,

prób eksploatacyjnych i innych pomiarów, a takŜe koszty geodezyjnej inwentaryzacji tych sieci wraz z ewentualną

dokumentacją techniczną przed- i powykonawczą w zakresie niezbędnym dla realizacji robót objętych umową z

Zamawiającym. 10) Wykonawca w cenie oferty zapewni obsługę geodezyjną w zakresie niezbędnym do

prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru w formie operatu kolaudacyjnego, pomiarów powykonawczych w

zakresie uzgodnionym z Zamawiającym. 11) Wykonawca zobowiązuje się wykonać na własny koszt inwentaryzację

powykonawczą (w wersji elektronicznej), przez osobę uprawnioną. Wersja elektroniczna mapy zasadniczej,

skalibrowana w formatach do wyboru: - grafika wektorowa - DXF, SHAPE, - grafika rastrowa - pliki TIF i TFW o

takiej samej nazwie w jednym katalogu. 12) Wykonawca własnym staraniem zapewni ciągły, bezpieczny dojazd i

dojście do posesji znajdujących się na odcinku remontowanych dróg. 13) Bez uprzedniej zgody Zamawiającego

wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa i likwidacji zagroŜeń oraz

wynikających z konieczności zapobieŜenia awarii. 14) Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt doprowadzi

niezbędne media do wykonania robót, w szczególnosci energię elektryczną, wodę itp. 15) Wykonawca zobowiązany

jest do naprawienia zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym Ŝe

koszt ich napraw ponosi wyłącznie Wykonawca co oznacza, Ŝe nie są uwzględnione w wynagrodzeniu Wykonawcy.

16) Wykonawca ponosi ryzyko obraŜeń lub śmierci osób oraz utraty lub uszkodzeń mienia Wykonawcy i osób

trzecich. 17) Wykonawca zobowiązuje sie wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych o odpowiednich

parametrach jakościowych i wytrzymałościowych, posiadających aktualne cetryfikaty lub deklaracje zgodności

(wymagane odrębnymi przepisami - w tym Prawa budowlanego) oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 18)

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy w terminie od daty protokolarnego

przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę, do daty protokolarnego oddania budowy (odbioru ostatecznego robót)..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.30.00-8, 45.23.31.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 35 tys. PLN

Wadium moŜe być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub

poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 3) z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem

pienięŜnym; 4) gwarancjach bankowych; 5) gwarancjach ubezpieczeniowych; 6) 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. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Termin wniesienia wadium w pieniądzu ustala

się do dnia 2 lipca do godz. 1000 Wadium wniesione w pieniądzu naleŜy wpłacić przelewem na rachunek bankowy

numer: 72 9574 1015 2003 0200 1605 0004 w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich, Oddział w Sobótce (w

tytule przelewu prosimy wpisać: wadium przetargowe- sprawa GNiZP.271.6.2013). Wadium wniesione w innej formie

naleŜy załączyć do oferty. Wadium wnoszone w formie ustalonej w pkt. 8 ppkt 2) ÷ 5) SIWZ musi być zdeponowane

w oryginale u Skarbnika Gminy przed terminem składania ofert (pok. nr 15), a kserokopię z adnotacją i podpisem

Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium oraz potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę naleŜy

dołączyć jako załącznik do oferty. W przypadku składania oferty drogą pocztową do oferty naleŜy włączyć

kserokopię gwarancji wadialnej potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę oraz dołączyć osobno

oryginał gwarancji wadialnej, który po otwarciu ofert zostanie przekazany Skarbnikowi Gminy a jego ksero z

adnotacją i podpisem Skarbnika Gminy o przyjęciu wadium zostanie przesłane wykonawcy pocztą. Oferta, która nie
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będzie zabezpieczona wadium będzie uznana za odrzuconą zgodnie z art.24 ust. 2 pkt.2) Ustawy. Zwrot wadium

nastąpi zgodnie z regulacjami Ustawy, na podstawie art. 46 Ustawy.

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, jeŜeli przepisy prawa

nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Ustawy: posiadania uprawnień do

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają

obowiązek ich posiadania. Ocena spełnienia warunku będzie przeprowadzona w oparciu o

przedłoŜone przez Wykonawcę oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

na zasadzie spełnia - nie spełnia;

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Ustawy: posiadania wiedzy i doświadczenie

do wykonywania zamówienia tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu

składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali

co najmniej dwie roboty drogowe, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o

wartości 500 tys. zł kaŜda. Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunku na

podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana

wg formuły spełnia - nie spełnia;

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Ustawy: dysponują odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie

spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ na czas realizacji zamówienia będzie dysponował

odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym następującym personelem kluczowym:

co najmniej jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

drogowej lub odpowiadające im równowaŜne upraw¬nienia budowlane, wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w

warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia;

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Ustawy: dysponują odpowiednim potencjałem

technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie

spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, iŜ na czas realizacji zamówienia będzie dysponował

odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w tym następującym personelem kluczowym:

co najmniej jedną osobą, posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności

drogowej lub odpowiadające im równowaŜne upraw¬nienia budowlane, wydane na

podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w

warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty. Ocena spełnienia warunku

zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia;

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w

postępowaniu, o których mowa w art.22 ust 1 Ustawy: znajdują się w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeŜeli

Wykonawca wykaŜe, iŜ na czas realizacji zamówienia będzie posiadał dostęp do linii

kredytowej lub wolne środki w wysokości nie mniejszej niŜ 1.000.000 zł (PLN) oraz polisę lub

inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony w zakresie

odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niŜ 1.000.000 zł (PLN) Zamawiający

dokona oceny spełnienia w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych do oferty.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg. formuły spełnia - nie spełnia;

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 naleŜy przedłoŜyć:

wykaz robót  budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat  przed upływem terminu składania

ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości,  daty i miejsca wykonania oraz z

załączeniem dowodów dotyczących najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane

w sposób naleŜyty 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

takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności,  oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

oświadczenie,  Ŝe  osoby,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niŜ 3

miesiące przed upływem terminu składania ofert  albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe 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, naleŜy

przedłoŜyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeŜeli 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 niŜ 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,  Ŝe wykonawca nie

zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  Ŝe  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji
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właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na

ubezpieczenia  zdrowotne i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  Ŝe uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŜ 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 takŜe dokumenty

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

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

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 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: najniŜsza cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.sobotka.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul.

Rynek 1 55-050 Sobótka pok. nr 10.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2013 godzina

10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy Sobótka ul. Rynek 1 55-050 Sobótka pok. nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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
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