
Zarząd Dróg Powiatowych: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice

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: Zarząd Dróg Powiatowych, krajowy numer identyfikacyjny 95037163700000, ul. ul. Lwowska 54 , 22600

Tomaszów Lubelski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 846 643 045, , e-mail zdptom@pro.onet.pl, , faks 846 642 273.

Adres strony internetowej (URL): www.zdptomaszow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie

Ogłoszenie nr 565353-N-2017 z dnia 2017-08-08 r.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=20fa70...



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

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

https://zdptomaszow.bip.lubelskie.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:

Wymagane jest przesłanie ofert do udziału w tym postępowaniu zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w

związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U z 2016r. poz. 1020). Składanie ofert odbywa się wówczas za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z

dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.

Adres:

Zarząd Dróg Powiatowych, 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 54

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)

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=20fa70...



SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice

Numer referencyjny: TN.3721.15.2017.AZ

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: 1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych

dotyczące przebudowy odcinków dróg powiatowych na terenie gminy Krynice. Zamawiający dopuszcza możliwość składanie ofert

częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do wszystkich części. 2.Przebudowa dróg powiatowych na terenie gminy Krynice

obejmuje: 1) Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L tj.: a) I - odcinek drogi powiatowej nr 3502L Budy

–Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km 0+000,00 do km 1+325,00 dł. 1,325 km, b) II - odcinek drogi powiatowej

nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km 0+000,00 do km 0+420,00 dł. 0,420 km, c) III - odcinki

drogi powiatowej nr 3507L Źwiartów - Rachanie w miejscowości Źwiartów: - odcinek (III.I) od km 0+000,00 do km 0+025,00 dł.

0,025 km, - odcinek (III.II) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km, - odcinek (III.III) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł.

0,110 km. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi 1,990 km. 2) Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg

3266L, 3265L tj.: a) Odcinek drogi powiatowej nr 3266L Polany – Krynice w miejscowości Dąbrowa od km 0+000,00 do km

0+909,00 dł. 0,909km. b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3265L Boża Wola – Majdan Krynicki w miejscowości Polanówka od km

0+000,00 do km 0+254,00. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi 1,163 km. Wspólna długość

przebudowywanych odcinków dróg powiatowych dla części nr 1 i części nr 2 wynosi 3,153km. 3. Przedmiotowe zamówienie polega

na wykonaniu robót budowlanych: 1) Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L tj.: a) I - Odcinek drogi

powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km 0+000,00 do km 1+325,00 dł. 1,325 km .

Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie,

wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z

mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane

mechanicznie. b) II - Odcinek drogi powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km

0+000,00 do km 0+420,00 dł. 0,420 km, Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie
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nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką

mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące

plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. c) III - odcinki drogi powiatowej nr 3507L w miejscowości Źwiartów : - odcinek

(III.I) od km 0+000,00 do km 0+025,00 dł. 0,025 km, Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym

oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy

mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe

obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. - odcinek (III.II) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km,

Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie,

wykonanie robót ziemnych wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, wykonanie robót

nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki

mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. -

odcinek (III.III) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym

oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy

mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe

obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. 2) Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3266L, 3265L tj.: a)

Odcinek drogi powiatowej nr 3266L Polany – Krynice w miejscowości Dąbrowa od km 0+000,00 do km 0+909,00 dł. 0,909km.

Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie,

wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z

mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane

mechanicznie. b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3265L Boża Wola – Majdan Krynicki w miejscowości Polanówka od km

0+000,00 do km 0+254,00. Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni

drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno -

asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie

poboczy wykonywane mechanicznie. Zakres robót został określony w załączonym przedmiarze robót oraz w dokumentacji

technicznej. 4. Zamawiający w związku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na

podstawie umowy o pracę osób, które będą uczestniczyły przy wykonaniu robót budowlanych związanych z przedmiotem

zamówienia, określonych w ust 3. dla poszczególnych części przedmiotowego zamówienia. 5. Zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. - Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje

się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie

wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Zatrudnienie w w/w warunkach

jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy(art. 22§11 Kodeksu pracy). Nie

jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w

(art. 22§12 Kodeksu pracy). 6. W związku z ust. 4 Zamawiający: 1) w zakresie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o

których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie

umowy o pracę osób wykonujących w/w czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby

zatrudnione na podstawie umowy o pracę oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub

podwykonawcy. W/w oświadczenie wykonawca lub podwykonawca przedłoży zmawiającemu w terminie 5 dni od podpisania

umowy. 2) w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z

tytułu niespełnienia tych wymagań uprawniony jest: a) w trakcie realizacji zamówienia do wykonywania czynności kontrolnych

wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę

osób wykonujących wskazane w/w czynności w szczególności do: - żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia
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spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia

spełniania ww. wymogów. b) do nałożenia sankcji z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia w związku z realizacją

przez Wykonawcę zamówienia - zgodnie § 8 ust. 7 przedmiotowej umowy. 3) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do

sposobu zatrudnienia personelu na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi umowy o pracę osób zatrudnionych tj. kopię

poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę umowy/umów o pracę osób

wykonujących w trakcie realizacji zamówienia w/w czynności (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 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. Ponadto w przypadku nie przestrzegania w/w sposobu zatrudnienia,

zwróci się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7. Zgodnie z zapisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymóg

zatrudnienia na podstawie przepisów prawa pracy dotyczy zarówno wykonawcy, jak i ewentualnych podwykonawców. 8. Zaleca się,

aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji umowy i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i

informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

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:

Tak

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: Zmawiający przewiduje udzielenia zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

ustawy Pzp. Zamówienie dotyczy odcinka drogi nr 3266L Polany – Krynice w miejscowości Polany od km 0+000,00 do km

0+857,00 długości 0,857 km . Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni

drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-

asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie

poboczy wykonywane mechanicznie.

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: 2017-11-15

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2017-11-15
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2017-11-15

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby całość zamówienia została zrealizowana zgodnie z terminem zawartym w

przedłożonej ofercie lecz nie później niż do dnia 15 listopada 2017r - dotyczy części nr 1 i części nr 2.

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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca

spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) dla części nr 1 posiada doświadczenie zawodowe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie i wykaże co najmniej jedno zadanie

obejmujące: przebudowę lub budowę drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni mineralno-bitumicznej, o wartości wykonanych

robót co najmniej 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) z podaniem daty i wykonania roboty budowlanej

oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. b) dla części nr 2 posiada doświadczenie zawodowe w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie i

wykaże co najmniej jedno zadanie obejmujące: przebudowę lub budowę drogi publicznej z wykonaniem nawierzchni mineralno -

bitumicznej, o wartości wykonanych robót co najmniej 60 000,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych) z podaniem

daty i wykonania roboty budowlanej oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. W przypadku, gdy złożone

przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych

walutach, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w

Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu ogłoszenia nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający

przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Zamawiający będzie korzystał z „Archiwum kursów średnich - tabela A” http://www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx W

przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w tym konsorcjum uznaje się, że co najmniej jeden z

nich taki warunek musi wypełnić.

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: Nie

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
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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:

1. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert wezwie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została

uznana jako najkorzystniejsza do przedłożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu przedkłada 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 wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 2. Jeżeli wykonawca

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 1. -

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. 3. Dokumenty, o których mowa w ust.2,

powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. 4. 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 ust. 2. 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 lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 5.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych

organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu 6. Wykonawca nie jest obowiązany

do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 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 2014 r. poz. 1114 z późn zm.).

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
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III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert wezwie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawcę, którego oferta została

uznana jako najkorzystniejsza do przedłożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu tj.: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i

podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały

wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i

prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty 2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub

dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, 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 2014 r. poz. 1114 z późn zm.).

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

nie stosuje się

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Poleganie przez wykonawcę na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. 1.1. Wykonawca może w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego

zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego

łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić

zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji

zamówienia. 1.3. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe,

pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy niezachodzą wobec

tegopodmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 1.4. W odniesieniu do

warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.5.

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie

określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego

wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w ust. 1.1. 1.6.

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli

zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć

negatywny wpływ na realizacje zamówienia. 2.7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2.1.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.2 W

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z
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powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 22 ustawy Pzp, oraz o których mowa w art. 24 ust. 5

pkt 1) ustawy Pzp natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z sekcją III.1.3)

ogłoszenia o zamówieniu. 2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców: 1) Wstępne

oświadczenia o spełnieniu warunków udziału, aktualne na dzień składania ofert – składa co najmniej jeden z nich lub wspólnie, 2)

Wstępne oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert – składa każdy z nich. 2.4. W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności /braku przynależności do tej samej

grupy kapitałowej, o którym mowa w sekcji III.7 ogłoszenia o zamówieniu składa każdy z Wykonawców. 2.5 W przypadku

wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców i uznania oferty jako najkorzystniejszej są zobowiązani złożyć, na

żądanie zamawiającego, dokumenty i oświadczenia przy czym: 1) dokumenty i oświadczenia o których mowa w sekcji III .5.1

ogłoszenia o zamówieniu składa odpowiednio wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku w zakresie i na zasadach w sekcji

III.1.3) ogłoszenia o zamówieniu 2) dokumenty i oświadczenia o których mowa w sekcji III. 4. składa każdy z nich. 3. Korzystanie

przez wykonawcę ze zdolności technicznych innych podmiotów. 3.1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych

podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się

na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach we wstępnych oświadczeniach. 3.2.

Na wezwanie Zamawiającego wykonawca ma obowiązek złożyć stosowną deklarację /zobowiązanie, które w swej treści zawierać

będzie podmiot udostępniający zasoby i w jakim zakresie. 3.3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub

sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu

umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami

gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres

dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących

wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności

dotyczą. 3.4. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych

w art.22a ustawy Pzp przedstawi w odniesieniu do tych pomiotów dokumenty wymienione w sekcji III .4 ogłoszenia o

zamówieniu. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej adres strony internetowej:

www.zdptomaszow.pl oraz https://zdptomaszow.bip.lubelskie.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie

zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe w postępowaniu, chyba że wykażą, że

istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

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. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości w kwocie dla: 1) części nr 1 wynosi 2 000zł (słownie: dwa

tysiące złotych), 2 ) części nr 2 wynosi 2 000zł (słownie: dwa tysiące złotych), 2. Wadium musi być wniesione przed upływem
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terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, wg uznania Wykonawcy: a. pieniądzu, przelewem na rachunek

bankowy: 12 9101 0003 2020 0009 5514 0003 Bank Spółdzielczy w Lubaczowie z dopiskiem Nr sprawy: TN.3721.15.2017.AZ b.

poręczeniach bankowych; c. poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach

bankowych; e. gwarancjach ubezpieczeniowych; f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz.359 z

późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres

związania ofertą. Wadium wnoszone w w/w formie powinno być wystawione na Zamawiającego. W przypadku wniesienia

wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za

wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Gwarancja lub

poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne, bezwarunkowe i na pierwsze żądanie zobowiązanie wystawcy dokumentu

do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w

odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym

mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2

pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących

po stronie wykonawcy. 4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany rachunek

bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Warunki zwrotu i utraty wadium reguluje ustawa Prawo

zamówień publicznych.

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:

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
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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) Nie

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:
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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

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

skrócenie terminu 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)

Tak

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:
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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.Strony przewidują możliwość dokonania w umowie następujących zmian. 1)W zakresie wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1

umowy, w przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania umowy, wynikającej ze zmiany ustawy o

podatku od towarów i usług. 2) W zakresie terminu w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron

losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było

zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Siła Wyższa obejmuje wyjątkowe wydarzenia i okoliczności, poniżej, ale bez

ograniczenia się do nich, jeśli tylko powyższe warunki są spełnione: - wojna, działania wojenne (niezależnie, czy wojna była

wypowiedziana czy nie), inwazja, działanie wrogów zewnętrznych, - rebelia, terroryzm, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy

lub cywilny lub wojna domowa, - bunt, niepokoje, zamieszki, strajk lub lokaut spowodowany przez osoby inne, niż Personel

Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców, - klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, huragan, tajfun lub

aktywność wulkaniczna, powódź. b) przekroczenie przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych

liczonych zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, w tym w kodeksie postępowania administracyjnego do czasu ich

zakończenia, c) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony do czasu zakończenia

odpowiednich procedur, d) wystąpienie deszczy nawalnych przez pięć kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady deszczu o

współczynniku wydajności co najmniej 4 potwierdzonych zaświadczeniem/ lub stanowiskiem stacji meteorologicznej Instytutu

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=20fa70...



Meteorologii i Gospodarki Wodnej oddział w Warszawie stacja meteorologiczna w Zamościu co wykaże Wykonawca. 3)

Wstrzymania, zawieszenia robót przez uprawniony organ, 4) Zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie

mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 5) Zmian teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 6) Zmiana

harmonogramu rzeczowo - finansowego spowodowanych przyczynami technicznymi lub technologicznymi, 7) Zmian treści o

charakterze informacyjno - instrukcyjnym, niezbędnych dla sprawnej realizacji umowy, w szczególności zmian dotyczących numeru

rachunku bankowego Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiany osób upoważnionych do kontaktów, zmiany osób odpowiedzialnych

za potwierdzenie prawidłowej realizacji zamówienia wraz z numerami telefonu i adresu poczty elektronicznej, 8) zmiana podmiotów

trzeciego na zasobach którego polega wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że

nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie.

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: 2017-08-23, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

>

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:

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena musi

uwzględniać wszystkie wymagania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z

obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 2. W niniejszym postępowaniu ceną obowiązującą będzie cena

ryczałtowa, wyliczona na podstawie dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiaru

robót (przedmiar robót należy traktować jako materiał pomocniczy). Cena oferty powinna obejmować całkowity koszt wykonania

zamówienia, w tym uwzględnione winny być koszty robót, materiałów, projektu czasowej organizacji ruchu, obsługi geodezyjnej oraz

wszystkich innych czynności koniecznych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Wykonawca w wycenie prac

budowlanych uwzględni pełny zakres robót określony w dokumentacji i specyfikacji technicznej – z możliwością przeprowadzenia

wizji lokalnej w miejscu położenia obiektu budowlanego, a także uzyskaniu wszelkich niezbędnych informacji, które mogą być
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konieczne do właściwego przygotowania oferty. 4. Zamawiający nie wymaga dołączenia kosztorysu ofertowego do oferty, gdyż nie

podlega on sprawdzaniu przez Komisję w toku badania ofert. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana przed podpisaniem

umowy złoży kosztorys ofertowy, odpowiadający oferowanej cenie. 5. Wykonawca podając wynagrodzenie ryczałtowe nie może

żądać podwyższenia oferowanego wynagrodzenia w przypadku robót, których nie uwzględnił w złożonej ofercie a ich wykonanie

wynikało z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zasad wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej i obowiązujących przepisów prawa. 6. Ceną oferty jest kwota wymieniona w formularzu Oferty. 7. Wykonawcy

zobowiązani są do bardzo starannego zapoznania się z przedmiotem zamówienia, warunkami wykonania i wszystkimi czynnikami

mogącymi mieć wpływ na wycenę zamówienia. 8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone

zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Cena oferty winna uwzględniać 23% podatek VAT. Wykonawca

obowiązany będzie do wystawiania poszczególnych faktur za realizację przedmiotu zamówienia, ze stawką podatku VAT

obowiązującą na dzień składania faktury. 10. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego

obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do

przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca,

składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku ( art. 91 ust.3a ustawy Pzp). INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA

SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 1. W

postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się zgodnie z wyborem zamawiającego za

pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z

późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.). 2. Jeżeli zamawiający lub

wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na

żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku przekazania dokumentu, czy informacji przez

Zamawiającego faksem na numer podany przez Wykonawcę potwierdzenie wysłania faksem zawierające komunikat „ok” uważa się

za doręczony prawidłowo. 3. Wymagane jest przesłanie ofert do udziału w tym postępowaniu zgodnie z art. 10c ust. 2 ustawy Prawo

zamówień publicznych w związku z art. 18 ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U z 2016r. poz. 1020). Składanie ofert odbywa się wówczas za pośrednictwem operatora pocztowego w

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe (Dz. U. 2016 r. poz. 1113 z późn. zm.), osobiście lub za

pośrednictwem posłańca. 4. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami w sprawach merytorycznych dotyczących

opisu przedmiotu zamówienia p. Mateusz Wiciejewski w sprawach dotyczących procedury przetargowej p. Agnieszka Ziober.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ WYKONAWCĘ KLUCZOWYCH CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane

będące przedmiotem zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L tj.:

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,
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usługę lub roboty budowlane:1) Część nr 1 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3502L,3507L tj.: a) I - odcinek drogi powiatowej nr

3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km 0+000,00 do km 1+325,00 dł. 1,325 km, b) II - odcinek drogi

powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km 0+000,00 do km 0+420,00 dł. 0,420 km, c) III -

odcinki drogi powiatowej nr 3507L Źwiartów - Rachanie w miejscowości Źwiartów: - odcinek (III.I) od km 0+000,00 do km 0+025,00

dł. 0,025 km, - odcinek (III.II) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km, - odcinek (III.III) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł.

0,110 km. Łączna długość przebudowywanych odcinków dróg wynosi 1,990 km. Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu robót

budowlanych: a) I - Odcinek drogi powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od km 0+000,00 do

km 1+325,00 dł. 1,325 km . Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych

mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz

nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy

wykonywane mechanicznie. b) II - Odcinek drogi powiatowej nr 3502L Budy –Dzierążnia – Wożuczyn w miejscowości Dzierążnia od

km 0+000,00 do km 0+420,00 dł. 0,420 km, Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie

nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką

mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące

plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. c) III - odcinki drogi powiatowej nr 3507L w miejscowości Źwiartów : - odcinek

(III.I) od km 0+000,00 do km 0+025,00 dł. 0,025 km, Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym

oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy

mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe

obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. - odcinek (III.II) od km 0+000,00 do km 0+110,00 dł. 0,110 km, Zakres

robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót

ziemnych wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, wykonanie robót nawierzchniowych w tym

wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa

ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. - odcinek (III.III) od km 0+000,00 do

km 0+110,00 dł. 0,110 km Zakres robót na tym odcinku obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych

mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz

nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy

wykonywane mechanicznie. Zakres robót został określony w załączonym przedmiarze robót oraz w dokumentacji technicznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

skrócenie terminu 40,00

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=20fa70...



6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: 2) Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3266L, 3265L

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:Część nr 2 dotyczy przebudowy odcinków dróg 3266L, 3265L tj.: a) Odcinek drogi powiatowej nr 3266L

Polany – Krynice w miejscowości Dąbrowa od km 0+000,00 do km 0+909,00 dł. 0,909km. b) Przebudowa drogi powiatowej nr 3265L

Boża Wola – Majdan Krynicki w miejscowości Polanówka od km 0+000,00 do km 0+254,00. Łączna długość przebudowywanych

odcinków dróg wynosi 1,163 km. Przedmiotowe zamówienie polega na wykonaniu robót budowlanych. a) Odcinek drogi powiatowej nr

3266L Polany – Krynice w miejscowości Dąbrowa od km 0+000,00 do km 0+909,00 dł. 0,909km. Zakres robót na tym odcinku

obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w

tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno- asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa

ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. b) Przebudowa drogi powiatowej nr

3265L Boża Wola – Majdan Krynicki w miejscowości Polanówka od km 0+000,00 do km 0+254,00. Zakres robót na tym odcinku

obejmuje roboty przygotowawcze w tym oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie, wykonanie robót nawierzchniowych w

tym wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową oraz nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej warstwa

ścieralna, roboty wykończeniowe obejmujące plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie. Zakres robót został określony w

załączonym przedmiarze robót oraz w dokumentacji technicznej.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2017-11-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena 60,00

skrócenie terminu 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=20fa70...


