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

Mniszków: Remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin na działkach nr ew. 391, 159/1.
Numer ogłoszenia: 95671 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: 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: Remont drogi gminnej w
miejscowości Zarzęcin na działkach nr ew. 391, 159/1..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest remont drogi gminnej w miejscowości Zarzęcin (tzw. Mały Zarzęcin) odcinek od
km 0+000 PTC do 0+993,42 KTC o szerokości jezdni 4,50 m i długości 993,42 m. Na długość tę
składa się: odcinek PTC - Z1C wynoszący 185,43 m, odcinek Z1C - Z2C, wynoszący 74,54 m,
odcinek Z2C - Z3C, wynoszący 279,74 m, odcinek Z3C - W1C, wynoszący 384,35 m, łuk W1C, o
długości 19,96 m, odcinek W1C - KTC, wynoszący 49,4m. Inwestycja zlokalizowana na działkach
nr ewidencyjny 391 i 159/1 obrębu geodezyjnego Zarzęcin. Polegać ma ona na wykonaniu 15 cm
podbudowy z tłucznia kamiennego na istniejącej warstwie żwirowo-tłuczniowej oraz wyłożeniu 4
cm warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC11S 50/70). W zakres zadania wchodzi również
utwardzenie poboczy i zjazdów do posesji, odwodnienie, remont przepustu drogowego na
skrzyżowaniu przebudowywanej drogi z drogą asfaltową prowadzącą do wsi Zarzęcin oraz montaż
pionowych znaków drogowych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki
SIWZ: dokumentacja projektowa, przedmiar robót. 4. Przedmiot zamówienia musi być wykonany
zgodnie z SIWZ oraz załącznikami do SIWZ, a także zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru
wykonywania robót drogowych, należy 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, dopuszcza się zastosowanie robót budowlanych, dostaw,
usług, równoważnych. Rozwiązania równoważne 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. 5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających
stanowiących nie więcej niż 39,9 % wartości zamówienia podstawowego. 6. Zamawiajacy nie
dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje
udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 8. Przedmiotem niniejszego postępowanie
nie jest zawarcie umowy ramowej. 9. Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany treści ogłoszenia
o zamówieniu. 10. Zamawiający nie przewiduje przy wyborze oferty zastosowania aukcji
elektronicznej. 11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 12.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż
39,9 % wartości zamówienia podstawowego.
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:
16.09.2016.
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, 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 dwóch zadań polegających na
przebudowie lub budowie dróg o nawierzchni bitumicznej i wartości nie mniejszej
niż 300 000,00 PLN.
• III.3.3) Potencjał techniczny
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
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Wykonawca powinien dysponować osobami, 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
• amawiający uzna ten warunek za spełniony w przypadku, gdy Wykonawca przedłoży
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającą, że w dniu jej wystawienia wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wynosi co najmniej
300 000,00PLN, 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;
• 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.
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;
• inne
dokumenty
dotyczące
sytuacji
ekonomicznej
i
finansowej:
Należy przedłożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub
informację o nienależeniu do grupy kapitałowej, zgodnie z zał. SIWZ - dla tych
podmiotów.;
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;
• 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)
1) Wypełniony Formularz oferty wraz z załącznikami zgodnie ze wzorem stanowiący załącznik do
SIWZ; 2) Pełnomocnictwo w przypadku gdy upoważnienie do składania oferty nie wynika
bezpośrednio z załączonych dokumentów; 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 0.95
• 2 - Termin wykonania zadania - 0.05
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
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. do SIWZ. 2. Umowa na
wykonanie zamówienia publicznego zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie
postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. 3. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 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. 4. W rozumieniu art. 144
ustawy Pzp zmiany umowy nie stanowią: dane związane z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy, dane teleadresowe, osoby wskazane do kontaktów między stronami. 5. 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 określonego w umowie. 6.
Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Pzp 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 ul. Powstańców Wielkopolskich 10 26-341 Mniszków.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.07.2016 godzina 12:00, miejsce: GMINA MNISZKÓW ul. Powstańców Wielkopolskich 10 26341 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

