Ogłoszenie nr 602594-N-2019 z dnia 2019-09-26 r.
Gmina Długosiodło: Przebudowa nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Długosiodło
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 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: Gmina Długosiodło, krajowy numer identyfikacyjny
55066811400000, ul. ul. Kościuszki 2 , 07-210 Długosiodło, woj. mazowieckie, państwo
Polska, tel. 029 7412512 w.47, 7412526, e-mail rozwoj@dlugosiodlo.pl, faks 2907412512.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.dlugosiodlo.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)
Nie
www.bip.dlugosiodlo.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Tak
www.bip.dlugosiodlo.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod 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:
oferty należy złożyć pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Długosiodło, ul. T. Kościuszki 2, 07-210 Długosiodło, I piętro, pokój nr 1
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: Przebudowa nawierzchni dróg
gminnych na terenie Gminy Długosiodło
Numer referencyjny: RZ.271.13.2019
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
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: Zamówienie zostało podzielone na dwie części: Część I:
Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni bitumicznych Przedmiot
zamówienia obejmuje następujące odcinki dróg: 1) Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Nowe Bosewo na odcinku o długości 0,910 km: a) roboty pomiarowe i
przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) podbudowa; d) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm.; e) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa
ścieralna asfaltowa o gr. 3 cm.; f) pobocza i zjazdy; g) oznakowanie. 2) Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kornaciska na odcinku o długości 0,524 km: a)
roboty pomiarowe i przygotowawcze, b) podbudowa jezdni; c) nawierzchnia z betonu
asfaltowego, warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm.; d) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm.; e) nawierzchnie żwirowe; f) pobocza; g)
oznakowanie pionowe i poziome. 3) Przebudowa drogi gminnej nr 440229Ww miejscowości
Przetycz Włościańska na odcinku o długości 0,240 km: a) roboty pomiarowe; b) roboty
rozbiórkowe; c) roboty ziemne; d) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca
asfaltowa o gr. 4 cm.; e) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o gr.
3 cm.; f) zjazdy, g) pobocza, h) oznakowanie pionowe. 4) Przebudowa drogi gminnej nr
440221W w miejscowości Chrzczanka Folwark i Chrzczanka Włościańska na odcinku o
długości 0,995 km: a) roboty pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) podbudowa;
d) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm.; e)

nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 3 cm.; f) pobocza; g)
oznakowanie. 5) Przebudowa drogi gminnej nr 440230W w miejscowości Długosiodło na
odcinku o długości 0,232 km: a) roboty pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty
rozbiórkowe; c) elementy uliczne; d) chodnik; e) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa
ścieralna asfaltowa o gr. 5 cm.; f) oznakowanie pionowe i poziome. 6) Przebudowa drogi
gminnej nr 440219W w miejscowości Długosiodło na odcinku o długości 0,146 km: a) roboty
pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) roboty rozbiórkowe; d) elementy uliczne;
e) ściek trójkątny; f) chodnik; g) poszerzenie jezdni; h) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 5 cm.; i) oznakowanie pionowe i poziome; j) bariera
ochronna stalowa SP-05. Część II: Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu
nawierzchni z betonowej kostki brukowej Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Długosiodło – ul. Sosnowa na odcinku o długości
0,365 km, w tym: a) roboty pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) profilowanie
i zagęszczenie podłoża; d) ustawienie opornika betonowego; e) podbudowa jezdni, włączeń i
zjazdów; f) nawierzchnia jezdni, włączeń i zjazdów z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm.;
g) pobocza, h) oznakowanie pionowe i poziome. Przedmiot Umowy obejmuje również
wykonanie robót, które nie są wyszczególnione w Umowie, załącznikach do Umowy, a są
niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy, oraz których konieczność
można było przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej, obowiązujących norm i
przepisów techniczno – budowlanych i administracyjnych. 1. Szczegółowy opis i zakres
przedmiotu zamówienia zawiera Przedmiar robót (zał. nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f i 6g do siwz),
Szczegółowa specyfikacja techniczna (zał. nr 7a, 7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g do siwz) oraz
Dokumentacja techniczna (zał. nr 8a, 8b, 8c, 8d, 8e, 8f, 8g do siwz). 2. Zamawiający wymaga
aby oferta na każdą z części zamówienia obejmowała wszystkie roboty konieczne do
prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia w danej części. W zakresie rzeczowym
należy ująć wszystkie roboty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające z
Przedmiaru robót jak również w nim nie ujęte, niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu zamówienia. 4. Cena wykonania zamówienia podana przez Wykonawcę w ofercie
jest ceną ostateczną i nie może podlegać jakimkolwiek zmianom z zastrzeżeniem postanowień
o zmianie Umowy. Cena oferty stanowi indywidualne ryzyko Wykonawcy 5. Rozliczenia i
płatności zostały określone w SIWZ i postanowieniach Umowy. Nie uwzględ-nienie kosztów
określonych w SIWZ i postanowieniach Umowy przez Wykonawcę w zaofe-rowanej przez
niego ofercie, jak również niedoszacowanie, pominięcie oraz brak dostateczne-go
rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia w żadnym razie nie może stanowić podstawy do
ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym. 6. Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na
cenę zamówie-nia, dlatego też zaleca się dokonanie, we własnym zakresie i na własny koszt,
wizji lokalnej te-renu obejmującego przedmiot zamówienia i jego otoczenia oraz uzyskanie
wszystkich nie-zbędnych informacji co do ryzyka, trudności i wszelkich innych okoliczności
jakie mogą wy-stąpić w trakcie realizacji zamówienia. 7. Materiały, które wykorzysta
Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia muszą od-powiadać co do jakości
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w bu-downictwie – określonym
w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i wymaganiom przetargowym.
8. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie
realizacji robót budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach i
ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska. 9. Pozostałe warunki
dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Umowie. 10. Według Wspólnego
Słownika Zamówień Publicznych zamówienie obejmuje:  45.10.00.00-8 – przygotowanie
terenu pod budowę;  45.11.12.00-0 – roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i
roboty ziemne;  45.23.30.00-9 – roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg;  45.22.20.00-9 roboty budowlane w zakresie
robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, szybów i kolei podziemnej  45.23.31.20-6
– roboty w zakresie budowy dróg;  45.23.32.20-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg; 
45.23.32.23-8 – wykonanie nawierzchni drogowej; 11. W przypadku oferowania rozwiązań
równoważnych w stosunku do rozwiązań określonych w Przedmiarach robót, Szczegółowej
specyfikacji technicznej i Dokumentacji technicznej, Wy-konawca zobowiązany jest do
wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 Pzp oraz podania wykazu dokumentów
potwierdzających ich równoważność takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem
nazwy podmiotu wydającego oraz terminu ważności doku-mentu. 12. W przypadku, gdy w
Przedmiarach robót, Szczegółowej specyfikacji technicznej oraz Doku-mentacji technicznej
zostały wskazane nazwy, znaki towarowe lub typy materiałów czy pro-duktów lub normy,
aprobaty, specyfikacje czy systemy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Pzp, Zamawiający
może dopuścić materiały lub rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zapewnią
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od określonych w dokumentacji. Użyte w
dokumentach opisujących przedmiot zamówienia nazwy materiałów i urządzeń lub
jakichkolwiek innych wyrobów lub produktów służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów techniczno - użytkowych założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu rozwiązań, nie są obowiązujące i należy je traktować, jako
propozycje. Nie są one w żaden sposób wiążące przyszłego wykonawcę do ich stosowania.
Wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę: 13. Zamawiający na
podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., 917
z późn. zm.), dotyczących osób wykonujących roboty drogowe (np. obsługa koparki,
ładowarki, wal-ca, układanie mas bitumicznych, układanie kostki brukowej) przez cały okres
realizacji danych robót w ilości zapewniającej zgodną z warunkami niniejszej SIWZ
realizację przedmiotowego zamówie-nia. Funkcje wskazane powyżej mają jedynie charakter
przykładowy i zostały wskazane celem do-precyzowania typu czynności, które winny być
wykonywane na podstawie umowy o pracę. Zobo-wiązanie to dotyczy również
podwykonawców i dalszych podwykonawców, którym Wykonawca lub jego podwykonawca
zleci opisane czynności związane z realizacją robót budowlanych objętych zakresem
niniejszego zamówienia. 14. Realizacja zamówienia przez te osoby będzie miała na celu
podniesienie jakości wykonania zamówienia, większą dyspozycyjność osób wykonujących
zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu
(wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania
zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe
zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z
obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). 15. Zatrudnienie
ww. osób na podstawie stosunku pracy przy realizacji zamówienia obejmować będzie cały
okres wykonywania danych czynności przez czas niezbędny dla ich wykonania w ramach
zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez
pracodawcę (Wykonawcę/podwykonawcę/ dalszego podwykonawcę) przed zakończeniem
tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na
umowę o pracę. 16. Dla udokumentowania tego faktu, Wykonawca przed podpisaniem
Umowy złoży Zamawiającemu w formie pisemnej oświadczenie, że osoby wykonujące
bezpośrednio czynności przy realizacji zamówienia są zatrudnione u Wykonawcy, na
podstawie umowy o pracę. Wykonawca, najpóźniej w dniu rozpoczęcia prac przez dane osoby
przedstawi Zamawiającemu Wykaz pracowników, celem wypełnienia powyższego
zobowiązania. 17. W przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie przy udziale
podwykonawców/dalszych podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do

przekazania Zamawiającemu, najpóźniej w dniu rozpoczęcia realizacji robót przez
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę, Wykazu osób, które będą realizować zamówienie
na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wraz z oświadczeniem
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, że są one zatrudnione na umowę o pracę. 18.
Oświadczenie o którym mowa w ust. 16 i 17 powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby tych osób oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
Wykonawcy/podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. 19. Wykonawca obowiązany jest
udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 13. W trakcie realizacji
zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych od otrzymania
wezwania, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu: a) poświadczone za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę / podwykonawcę / dalszego podwykonawcę
kopie umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy / podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli zo-stał sporządzony). Kopie umów
powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny
być możliwe do zidentyfikowania. b) do okazania dokumenty potwierdzające bieżące
opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. c) poświadczoną za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę/ podwykonaw-cę/dalszego
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-nie danych
osobowych. 22. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
wskazane w ust. 14 czynności, przerwy ciągłości zatrudnienia lub nieprzedłożenia
dokumentów potwierdzających zatrudnie-nie na umowę o pracę z pracownikami
wykonującymi czynności w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę i
będzie skutkować nałożeniem sankcji określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik
nr 3 do SIWZ (kary umowne, niezależnie od obowiązku za-płaty kar umownych - możliwość
odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy).
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania
za-mówienia w celu weryfikacji wykonywania przez Wykonawcę/ podwykonawcę/ dalszego
podwykonawcę obowiązku wskazanego w ust. 14. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić
Zamawiającemu przeprowadzenie takiej kontroli, w tym udzielić niezbędnych wyjaśnień, informacji oraz przedstawić dokumenty pozwalające na sprawdzenie realizacji przez Wykonawcę obowiązków. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy
przez Wykonawcę/ podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić
się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
451000008
45111200-0

452330009
452220009
452331206
452332207
452332238
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
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: 2020-06-30
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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena tego warunku będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się

Wykonawca, który wykaże minimalne poziomy zdolności, tj. że spełnia warunek, jeżeli: 1.
dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności: - min. jedną
osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w
specjalności drogowej (lub osobą posiadającą odpowiadające w/w uprawnieniom ważne
uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub osobą, której
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych). Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia – nie
spełnia.
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:
Tak
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 Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 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:
11. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni,
następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,: a)
zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu, b) zaświadczenie właściwej terenowej

jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne albo zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. c) odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy; d) oświadczenia
Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności; e) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem
środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; f) oświadczenia
Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (o którym mowa w §7
ust. 5 SIWZ). g) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat
lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Podmioty zagraniczne 12. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa: a) w § 7 ust. 11 lit a i b, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert. b) w § 7 ust. 11 lit. c, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 13. Jeżeli w
kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w §7 ust.
12 lit a, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,
której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
14. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ust. 11. lit a, b, c jeżeli
zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017, poz. 570 ze zm.). 15. W
przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w ust. 11 lit a, b i c w formie elektronicznej pod określonych adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 16. W przypadku
wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust. 11 lit a, b i
c, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów , o ile są one aktualne
Dokumenty podmiotów trzecich 20. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączą-cy Wykonawcę z tymi podmiotami
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawia-jący może żądać: 1. przedstawienia
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca polega na zdolnościach in-nych podmiotów, w
szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonaw-cy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dokument nale-ży złożyć wraz z
ofertą) 2. dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy
zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w § 7
ust. 11.
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:
7. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez
Zamawiającego do dostarczenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych
na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, określonych w § 6 ust. 3
SIWZ: a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego
zamówienia, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika
nr 5 do SIWZ. 8. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w § 7 ust. 7
lit. a jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące Wykonawcy lub
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności
rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017, poz. 570 ze zm.). 9.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń i dokumentów o których
mowa w § 7 ust. 7 lit. a w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 10. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 7 lit. a
które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy,
Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3
ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
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. Wraz z ofertą Wykonawca składa: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
(według załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w
ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ, stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca: a) spełnia warunki udziału w postępowaniu b) nie podlega wykluczeniu c)
korzysta/ nie korzysta przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z
zasobów podmiotów trzecich, d) korzysta/nie korzysta przy wykonywaniu zamówienia z
podwykonawców. 2. wypełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1), 3.
kosztorys ofertowy sporządzony metodą uproszczoną (zał. nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 6f, 6g do
SIWZ) dotyczący części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę. 4. dokument
potwierdzający wniesienie wadium, Jeżeli dotyczy: 5. Dokument potwierdzający, że
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, w szczególności zobowiązanie
innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (dotyczy wyłącznie sytuacji, w której Wykonawca przy wykazaniu
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, polegał będzie na zasobach innego podmiotu).
6. Pełnomocnictwo. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenie własne, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu udowodnienia
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, zamieszcza w oświadczeniu własnym informacje o tych podmiotach w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby. 4. Wykonawca
załącza wraz z ofertą dokument potwierdzający, że polega na zdolnościach innych
podmiotów, w szczególności zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy wyłącznie
sytuacji, w której Wykonawca przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
polegał będzie na zasobach innego podmiotu). Ponadto Zamawiający może żądać
dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę,
przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności
dotyczą. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej 5. W terminie 3 dni od dnia

zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca składa w oryginale oświadczenie o przynależności albo braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w
przedmiotowym postępowaniu. 6. Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Część I: 30 000,00 zł (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych), Część II: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). 2.
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Polskim
Banku Spółdzielczym w Wyszkowie o./ Długosiodło nr konta: 24 8931 0003 0600 0824 2022
0013 z dopiskiem ,,wadium”, tytułem postępowania oraz numerem części na którą oferta jest
składana.
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:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
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:
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)
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:
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
Znaczeni
Kryteria
e
cena
60,00
okres udzielonej
40,00
gwarancji
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Nie
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:
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:
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:
1. Zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy w
stosunku do oferty w przypadkach: 1) Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli
konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest skutkiem zmiany przepisów prawa, 2) Zmiany
w określeniu Stron Umowy, o ile zasadność tej zmiany wynika z przepisów prawa na skutek
np. połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia
warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, 3)
Zmiany terminu realizacji Umowy w przypadku: a) wystąpienia okoliczności wynikających z
Siły Wyższej w rozumieniu § 22, b) w razie zaistnienia szczególnie niekorzystnych i
długotrwałych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie Przedmiotu
umowy przez okres dłuższy niż 2 tygodnie zgodnie ze sztuką budowlaną i technologią robót,
chyba że opóźnienia z tego powodu nie wystąpiłyby, gdyby roboty były realizowane przez
Wykonawcęę w terminach określonych Umową. Wstrzymanie robót z tego powodu musi być
potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez Zamawiającego/ inspektora
nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe
(właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmiany
terminu Umowy, c) potrzeby opóźnienia rozpoczęcia lub wstrzymania wykonania robót
budowlanych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, d) aktualizacji rozwiązań ze
względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń), e)
zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie

treści Umowy do aktualnego stanu prawnego, f) zmiany zasad lub warunków dofinansowania
zamówienia, g) w przypadku możliwości wcześniejszego zakończenia realizacji robót
objętych Przedmiotem Umowy przez Wykonawcę, Strony przewidują skrócenie terminu
realizacji określonego w § 3 ust 1 Umowy, h) w przypadku opóźnień w wydaniu przez
właściwe organy decyzji, pozwoleń, zezwoleń, warunków i innych dokumentów i oświadczeń
niezbędnych do prawidłowego wykonania Umowy, powstałych na skutek okoliczności nie
leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu
realizacji Przedmiotu Umowy o okres odpowiadający okresowi opóźnienia, i) zmiany
spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie, w szczególności: - trafienie w trakcie prowadzenia robót na niewypały i
niewybuchy, - konieczność wykonania wykopalisk archeologicznych, - wystąpienie
odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych,
terenowych, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie
zinwentaryzowanych obiektów budowlanych lub podziemnych urządzeń, instalacji lub
obiektów infrastrukturalnych, j) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie
Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez
Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - wstrzymanie robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, k) inne
przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące brakiem
możliwości prowadzenia robót, usunięcia wad lub podjęcia innych czynności przewidzianych
umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę
opóźnienie. 4) Zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku: a) w przypadku zmiany stawki
podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu
zamówienia Strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to
części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie
wykonano, b) zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego
z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. 5)
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej Umowy w
zakresie zmiany zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. 2. Zmiana
postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem
nieważności takiej zmiany. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania
Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
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: 2019-10-14, godzina: 12:00,
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

> oferty i dokumenty należy złożyć 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 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część
Przebudowa dróg gminnych polegająca na wykonaniu nawierzchni
1 Nazwa:
nr:
bitumicznych
1) 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:Przedmiot zamówienia obejmuje następujące odcinki dróg: 1) Przebudowa drogi
gminnej w miejscowości Nowe Bosewo na odcinku o długości 0,910 km: a) roboty
pomiarowe i przygotowawcze, b) roboty ziemne, c) podbudowa; d) nawierzchnia z betonu
asfaltowego, warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm.; e) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 3 cm.; f) pobocza i zjazdy; g) oznakowanie. 2) Przebudowa
nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kornaciska na odcinku o długości 0,524 km: a)
roboty pomiarowe i przygotowawcze, b) podbudowa jezdni; c) nawierzchnia z betonu
asfaltowego, warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm.; d) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 4 cm.; e) nawierzchnie żwirowe; f) pobocza; g)
oznakowanie pionowe i poziome. 3) Przebudowa drogi gminnej nr 440229Ww miejscowości
Przetycz Włościańska na odcinku o długości 0,240 km: a) roboty pomiarowe; b) roboty
rozbiórkowe; c) roboty ziemne; d) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca
asfaltowa o gr. 4 cm.; e) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o gr.
3 cm.; f) zjazdy, g) pobocza, h) oznakowanie pionowe. 4) Przebudowa drogi gminnej nr
440221W w miejscowości Chrzczanka Folwark i Chrzczanka Włościańska na odcinku o
długości 0,995 km: a) roboty pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) podbudowa;
d) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca asfaltowa o gr. 4 cm.; e)
nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 3 cm.; f) pobocza; g)
oznakowanie. 5) Przebudowa drogi gminnej nr 440230W w miejscowości Długosiodło na
odcinku o długości 0,232 km: a) roboty pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty
rozbiórkowe; c) elementy uliczne; d) chodnik; e) nawierzchnia z betonu asfaltowego, warstwa
ścieralna asfaltowa o gr. 5 cm.; f) oznakowanie pionowe i poziome. 6) Przebudowa drogi
gminnej nr 440219W w miejscowości Długosiodło na odcinku o długości 0,146 km: a) roboty
pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) roboty rozbiórkowe; d) elementy uliczne;
e) ściek trójkątny; f) chodnik; g) poszerzenie jezdni; h) nawierzchnia z betonu asfaltowego,
warstwa ścieralna asfaltowa o gr. 5 cm.; i) oznakowanie pionowe i poziome; j) bariera
ochronna stalowa SP-05.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233000-9,

45222000-9, 45233120-6, 45233220-7, 45233223-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Znaczeni
Kryterium
e
cena
60,00
okres udzielonej
40,00
gwarancji
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część
Przebudowa drogi gminnej polegająca na wykonaniu nawierzchni z
2 Nazwa:
nr:
betonowej kostki brukowej
1) 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:Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę nawierzchni drogi gminnej w
miejscowości Długosiodło – ul. Sosnowa na odcinku o długości 0,365 km, w tym: a) roboty
pomiarowe i przygotowawcze; b) roboty ziemne; c) profilowanie i zagęszczenie podłoża; d)
ustawienie opornika betonowego; e) podbudowa jezdni, włączeń i zjazdów; f) nawierzchnia
jezdni, włączeń i zjazdów z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm.; g) pobocza, h)
oznakowanie pionowe i poziome.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233000-9,
45222000-9, 45233120-6, 45233220-7, 45233223-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Znaczeni
Kryterium
e

cena
okres udzielonej
gwarancji

60,00
40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Wójt Gminy
/-/ Stanisław Jastrzębski

