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

Mniszków: Modernizacja drogi gminnej Strzelce-Owczary w Gminie Mniszków odcinek
PT1-KT1we wsi Strzelce
Numer ogłoszenia: 125531 - 2013; data zamieszczenia: 26.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mniszków , ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341
Mniszków, woj. łódzkie, tel. 044 7561522, faks 044 7561523.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mniszkow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gminnej
Strzelce-Owczary w Gminie Mniszków odcinek PT1-KT1we wsi Strzelce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu
zamówienia 1. Nazwa zamówienia: Modernizacja drogi gminnej Strzelce-Owczary w Gminie
Mniszków odcinek PT1-KT1 we wsi Strzelce. 2.Przedmiot zamówienia : Przedmiotem
zamówienia jest budowa odcinka drogi gminnej o szerokości 5m i długości 582,7m we wsi
Strzelce w Gminie Mniszków. Budowa odcinka PT1 - KT1 na działce nr 445 w Strzelcach
polegać ma na wykonaniu jezdni z dwóch warstw bitumicznych z betonu asfaltowego
(warstwa ścieralna-grysowa-gr. 4cm, warstwa wiążąco klinująca grysowa gr. 2,5 cm.) na
podbudowach z tłucznia oraz klińca wraz z poboczami o szer. 1,0m, poszerzeniami jezdni,
zjazdami z przelewem (naw. bit.), odwodnieniem (skarpy, rowy). 3. Zestawienie
podstawowych wielkości przedmiarowych: powierzchnia jezdni naw. bit.: 2950,16 m²
powierzchnia poszerzeń jezdni: 869,70 m² powierzchnia zjazdów z przelewem naw. bit.:
55,50 m² powierzchnia poboczy: 1166,90 m² powierzchnia skarp i dna rowu: 1330,52m²
roboty ziemne poprzeczne: 244,30m³ roboty ziemne podłużne do 1km: 48,80m³ roboty
ziemne nadmiar gruntu odwóz na 5 km: 27,33m³ znaki ostrzegawcze A -st-900/II gen: 3 szt.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SIWZ: dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna przedmiar robót. 5.Wykonawca winien wykonać
przedmiot zamówienia zgodnie z SIWZ oraz załącznikami SIWZ, a także zgodnie z

udzielonym pozwoleniem na budowę, zgłosić rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych
we właściwym organie nadzoru budowlanego oraz podjąć wszelkie niezbędne czynności do
wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym,
przepisami budowlanymi, normami i innymi przepisami prawa. Wycena oferty winna być
poprzedzona wizją lokalną. W przypadkach, gdzie Zamawiający wskazał nazwy własne w
opisach przedmiotu zamówienia w dokumentacji techniczno kosztorysowej, szczegółowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, dopuszcza się zastosowanie robót
budowlanych, dostaw, usług, równoważnych. Rozwiązania równoważne opisywanym to
technologie robót, materiały, wyposażenie i urządzenia o takich samych lub lepszych
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych, spełniających minimalne
parametry określone przez zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne do wyżej opisanych, obowiązany jest w myśl art. 30 ust. 5 Ustawy Pzp wykazać,
że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez zamawiającego. Jeżeli zajdzie powyższa sytuacja Zamawiający wymaga od
Wykonawcy złożenia stosownych dokumentów, które potwierdzą zastosowanie
równoważnych materiałów lub urządzeń..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do wysokości 10 %
wartości zamówienia uzupełniającego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6.
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:
15.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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
o

Warunek ten zamawiający uzna za spełniony w przypadku, gdy wykonawca :
złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Pzp według załącznika do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie , co najmniej jednego
zadania polegającego na budowie dróg o nawierzchni bitumicznej i wartości
nie mniejszej niż 300 000,00 PLN. Ocena spełnienia ww. warunku będzie się
odbywać na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i
oświadczeń wg. zasady spełnia (nie spełnia)
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których
spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi,
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk jakie im
zostaną powierzone - zgodnie z poniższym wykazem : Kierownik budowy w
branży drogowej - 1 osoba - - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ocena spełnienie ww.
warunku będzie się odbywać na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę
dokumentów i oświadczeń wg. zasady spełnia /nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca
przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzający , że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy wynosi co
najmniej 400000,00PLN, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia .

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

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z
załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami;
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie
dysponował wykonawca:
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie 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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
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: najniższa cena.
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
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. Umowa na wykonanie zamówienia publicznego
zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 1.Projekt umowy z załącznikami stanowi

załącznik do SIWZ. 2. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo
zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy, zmiana danych teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między
stronami. 3. Zamawiający przewidział możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zamówienia w przypadku
zmiany terminu realizacji umowy z uwagi na warunki pogodowe oraz zmiany stawki podatku
VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy i wynikającej z tego tytułu
zmiany wynagrodzenia w określonego w umowie . 4. Wszelkie zmiany muszą być
dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r.
nr 223, poz.1655 ze zm) tj. art.140 ust. 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w
części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.mniszkow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina
Mniszków Ulica Powstańców Wielkopolskich 10 , 26-341 Mniszków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Gmina Mniszków Ulica Powstańców
Wielkopolskich 10 , 26-341 Mniszków 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

