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

Mniszków: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszków na działkach nr ewid. 167,
213, 228, 236, 258 i 317 w ramach zadania Odnowa centrum Mniszkowa.
Numer ogłoszenia: 142289 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014
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.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: Przebudowa drogi gminnej w
miejscowości Mniszków na działkach nr ewid. 167, 213, 228, 236, 258 i 317 w ramach zadania
Odnowa centrum Mniszkowa..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Nazwa zamówienia:
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszków na działkach nr ewid. 167, 213, 228, 236,
258 i 317 w ramach zadania Odnowa centrum Mniszkowa. 1.1 Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mniszków o szerokości
od 5 m do 5,5 m i długości 454 m. Na długość tę składa się: - odcinek PT - W6 + połowa szerokości
jezdni, wynoszący 315 m, - odcinek W4 - W9, wynoszący 100 m, - sięgacz od W6 w kierunku W8
do końca łuku, wynoszący 13 m, - sięgacz od W3 w kierunku W7 do końca łuku, wynoszący 15 m,
- sięgacz od W5 w kierunku W5 do końca łuku, wynoszący 11 m. Inwestycja zlokalizowana na
działkach nr ewidencyjny 167, 213, 228, 236, 258 i 317 obrębu geodezyjnego Mniszków. Polegać
ma ona na wykonaniu jezdni z dwóch warstw z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych
(AC11W - warstwa wiążąca o grubości 4 cm, AC11S - warstwa ścieralna o grubości 4 cm) na
podbudowach z betonu i kruszyw łamanych. W zakres zadania wchodzą również roboty
wykończeniowe - odwodnienie oraz oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych i montaż
pionowych znaków drogowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki
SIWZ: - opis techniczny ( część tekstowa i rysunkowa), -specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót, -przedmiary robót (dokument pomocniczy, ułatwiający sporządzenie oferty) . 2. 1
Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, tj.,
dokumentacją techniczną i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a

także zgodnie z obowiązującymi przepisami , normami i zasadami wiedzy technicznej - w terminie
do 15.09.2014 r. 2. 2 Jeżeli w SIWZ, w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach
załączonych do niniejszej SIWZ opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń,oznaczeń,
o których mowa w art. 29 ust.3 i art. 30 ust.1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy
przyjąć że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie lub równoważny, równoważnie opisanym. Z
uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarach robót znaków towarowych
oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami
równoważnymi, to jest ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w
dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót będą zastąpione urządzeniami bądź materiałami
równoważnymi, to jest takimi których parametry odpowiadają lub przewyższają parametry
urządzeń lub materiałów wskazanych przykładowo w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku
zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych , Wykonawca jest zobowiązany do
załączenia do oferty wykazu tych urządzeń i materiałów wraz z podaniem nazwy producenta,
dokładnego oznaczenia danego urządzenia lub materiału oraz załączenia stosownych dokumentów
pozwalających ocenić równoważność do urządzeń lub materiałów przykładowo wskazanych, np.,
deklaracja zgodności producenta,aprobata techniczna, karta katalogowa producenta potwierdzająca
parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej. W przypadku gdy zamiana
urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej dokumentacji projektowej zamiennej
Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania wszelkich
dokumentów niezbędnych dla realizacji inwestycji w oparciu o tę dokumentację. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym , obowiązany jest w myśl art. 30 ust. 5
Ustawy Pzp wykazać, że oferowane przez niego urządzenia, materiały, roboty budowlane, usługi
spełniają wymagania określone przez zamawiającego. 3. Zastrzega się obowiązek osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowego zakresu robót budowlanych jakim jest wykonanie
nawierzchni asfaltowej. Teren inwestycji zlokalizowany jest na działkach nr 167,213, 228, 236, 258
i 317 obręb 0014 w Mniszkowie, gmina Mniszków, powiat opoczyński, województwo łódzkie ..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.31.20-6, 45.11.12.00-0,
45.23.32.29-8, 45.23.32.21-4.
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:
15.09.2014.
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

• Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas, gdy Wykonawca złoży
oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy pzp.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy - 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz 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. Za wymagane minimum spełnienia w/w warunku
Zamawiający uznaje wykonanie w w/w okresie co najmniej jednej przebudowy lub
budowy drogi o wartości brutto nie mniejszej niż 350 000,00 zł wraz z
udokumentowaniem, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w
wykonaniu 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 dysponowania tymi osobami. Za wymagane minimum
spełnienia w/w warunku Zamawiający uznaje wykazanie, że Wykonawca dysponuje
przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno-budowlanej, w tym drogowej,
potwierdzone przez Wykonawcę oświadczeniem, że osoba która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia w zakresie dot.
uprawnień budowlanych tej osoby .
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy - 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, - Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy , wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Za wymagane minimum spełnienia w/w
warunku Zamawiający uznaje potwierdzenie posiadania środków finansowych w
wysokości min. 400 000,00zł lub zdolność kredytową na kwotę min 400 000,00 zł.
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;
• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Za wymagane minimum spełnienia w/w warunku Zamawiający uznaje udokumentowane
należyte wykonanie w w/w okresie co najmniej jednej przebudowy lub budowy drogi o
wartości brutto nie mniejszej niż 350 000,00 zł.;
• 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;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot 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;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wypełniony we wszystkich pozycjach: formularz oferty (zał.nr 1), formularz cenowy ( zał.nr 1a),
wykaz podwykonawców ( jeśli dotyczy) przewidzianych do realizacji części zamówienia ( zał. nr
4), kosztorys ofertowy dostarczany przed podpisaniem umowy, oświadczenie o wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy ( zał. nr 9), upoważnienie lub pełnomocnictwo do
złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze handlowym lub innym
dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisania zobowiązań w imieniu
wykonawcy - w razie takiej konieczności ( tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w
rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby
lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w rozdz.VI w ust. 2 pkt 2) SIWZ, zastępuje się dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
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
1. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi zał. nr 11 do specyfikacji. 2.
Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez
przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1,ust.1a - Ustawy Pzp. 3. Wszelkie zmiany i
uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają formy pisemnej w postaci aneksów do umowy,
pod rygorem nieważności. 4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jednakże
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do treści oferty oraz
określa warunki takiej zmiany. Przewiduje się możliwość dokonania zmian umowy w stosunku do
treści oferty, w szczególności: 1) w przypadku wystąpienia siły wyższej, czyli zdarzenia, którego
nie można było przewidzieć, maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia umowy będzie
równy okresowi przerwy w realizacji zadania; 2) zamawiający dopuszcza możliwość zmiany
umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia, w wyniku zaistnienia okoliczności,
których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy np.: a) zmiana ilości robót
budowlanych wynikających ze zmiany projektu, której nie dało się przewidzieć w dniu zawarcia
umowy, a jest konieczna dla uzyskania efektu końcowego, b) dokonana na podstawie art. 23 pkt 1
ustawy Prawa budowlanego zmiana w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy, c) dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. b) ustawy Prawa budowlanego
uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego; d)
wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej skutkujące koniecznością dokonania poprawek
lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację robót, 3) zmiany stawki
podatku VAT lub innych regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy,
4) zmiana zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, 5) zmiany osób pełniących
samodzielne funkcje techniczne na budowie, Zmiana harmonogramu rzeczowo finansowego w
zakresie zmian terminów poszczególnych elementów robót - jednak bez zmiany terminu realizacji
umowy - nie jest zmianą umowy. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia

wiadomości o tych okolicznościach. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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,
ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26-341 Mniszków..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
18.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Gmina Mniszków, ul. 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

