Cisek: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku
Numer ogłoszenia: 190016 - 2014; data zamieszczenia: 05.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cisek , ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, woj. opolskie, tel. 077
4871172, faks 077 4871140.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.cisek.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w Cisku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zadania jest
budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Cisku, położonej na działkach nr 1, 43, 219/1.
Projektowana droga przebiega od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1422 O ul. Mickiewicza do
skrzyżowania z drogą powiatową nr 1403 O ul. Planetorza. Zakres rzeczowy: długość drogi - 1820,00
m, szerokość jezdni - 3,00 m, jezdnia z betonu asfaltowego - 5460,00 m2, pobocza utwardzone
tłuczniem kamiennym - 1820,00 m2. Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej jest mowa o
kruszywie łamanym należy przyjąć kruszywo kamienne łamane ze skał nieorganicznych.
2.Szczegółowy zakres robót określony jest przez: a)Dokumentację projektową (stanowiącą załącznik
Nr 13 do SIWZ), b)Przedmiar robót (stanowi załącznik Nr 14 do SIWZ), c)Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót (stanowiące załącznik Nr 15 do SIWZ), opracowane przez firmę:
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowo-Handlowe PK Patryk Kawa, ul. Leśna 17A 47-244 Lubieszów.
3.Wszędzie tam gdzie w dokumentacji określonej w ust. 2 lit. a) - c) występuje konkretny producent
materiału, zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów innego producenta pod
warunkiem, że spełniają one wymagania oraz zapewniają parametry nie gorsze niż określone w
dokumentacji określonej w ust. 2 lit. a) - c) oraz są dostosowane pod względem rodzaju do przyjętych
w projekcie rozwiązań technicznych i technologicznych. W przypadku ujęcia przez wykonawcę w
ofercie, a następnie zastosowania innych materiałów niż podane w dokumentacji określonej w ust.2 lit.
a) - c) wykonawca obowiązany jest wykazać, że oferowane materiały spełniają wymagania określone
przez zamawiającego poprzez złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały. W
takim przypadku wykonawca wraz z ofertą przedłoży opisy proponowanych rozwiązań technicznych i
technologicznych jakie zamierza zastosować przy realizacji zamówienia. Złożone dokumenty będą
podlegały ocenie czy materiały spełniają wymagane parametry określone w niniejszej Specyfikacji. W
przypadku nierównoważności zaproponowanych zamienników oferta zostanie odrzucona jako

niezgodna z niniejszą Specyfikacją. 4.Przedmiotowe zadanie należy wykonać tak, aby spełniało swoją
funkcję, zgodnie z dokumentacją określoną w ust. 2 lit. a) - c) SIWZ z zachowaniem Polskich Norm
przenoszących normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenoszącego te normy. Do niniejszej Specyfikacji dołączona jest dokumentacja
projektowa. 5. Zamawiający zaleca wykonawcom przeprowadzenie oględzin (wizji lokalnej) drogi,
której dotyczy zamówienie, w celu uzyskania informacji dotyczących stanu faktycznego i warunków
lokalnych wykonywania prac potrzebnych do poprawnej wyceny i przygotowania oferty. Nie
przeprowadzenie oględzin przez wykonawcę nie spowoduje odrzucenia jego oferty. Na pisemny
wniosek wykonawcy strony uzgodnią termin przeprowadzenia oględzin. 6.Wykonanie zadania, w cenie
oferty obejmuje dodatkowo: a)kompleksową obsługę geodezyjną wraz z geodezyjną inwentaryzacją
powykonawczą, b)wykonanie dokumentacji powykonawczej, c)organizację, zagospodarowanie i
likwidację placu budowy, d)sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne
przepisy wymagają sporządzenia takiego planu, e)organizację i oznakowanie budowy, f)próby i
odbiory z udziałem inspektora nadzoru i zamawiającego, g)wywóz materiałów rozbiórkowych nie
nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami wskazane
przez zamawiającego, h)po zakończeniu robót, doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren
budowy..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.31.40-2.
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: 01.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert
wnieść wadium w wysokości 10.000,00 (słownie: Dziesięć tysięcy) zł. Wadium może być wnoszone w
jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 09 listopada 2000r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r.Nr 42, poz.275 ze zmianami).
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie
bądź modernizacji dróg o wartości co najmniej 500.000,00 (słownie: Pięćset tysięcy) zł.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia 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

najważniejsze należy uznać takie roboty, które potwierdzają spełnianie warunków udziału
określone powyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej, powyższy warunek winien spełniać co najmniej
jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Zamawiający oceni, czy
wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów
potwierdzających spełnianie warunku. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu


zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże iż dysponuje osobami, które będą

o

uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - w szczególności iż dysponuje osobą
odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi posiadającą adekwatne do zakresu
zamówienia uprawnienia budowlane w specjalności drogowej - wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz wspólników spółki cywilnej,
powyższy warunek winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
wykonawcy wspólnie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie
złożonych wraz z ofertą dokumentów potwierdzających spełnianie warunku. Ocena
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca
spełnia albo nie spełnia.
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;

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;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków, przedkłada na podstawie art.26 ust.2b. ustawy pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia: a)pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części
zamówienia, zawierające zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać w przypadku
gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, b)pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonaniu zamówienia,
zawierające także listę osób które zostaną przez ten podmiot udostępnione w przypadku gdy
wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów.
2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy które mogą być zmienione w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy na następujących
warunkach w zakresie: 1)terminu wykonania robót objętych umową, który może ulec zmianie w
następujących przypadkach, skutkujących niemożnością dotrzymania tego terminu: a)wystąpienie siły
wyższej nie pozwalającej na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych
realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez
Zamawiającego, b)wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w
wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności
lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu
zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w
przypadku jest stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego,
c)wstrzymanie prac przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę.
d)konieczności zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych, 2)Zaistnienia okoliczności
uzasadniających zmianę niniejszej umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć na etapie
zawierania umowy, a mogących skutkować koniecznością zlecenia robót dodatkowych lub
zamiennych, tj.: a)nieujęte (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, które nie zostało
uwzględnione na mapach do celów projektowych; b)związane z zatrzymaniem robót przez Urzędy
Nadzoru Budowlanego; c)związane z odkryciem w gruncie przedmiotów niemożliwych do
zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych, takich jak m. in. głazy, niewybuchy,
przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków; d)związane z ewentualnymi pomyłkami i
brakami wielobranżowej dokumentacji oraz związanych z nią przedmiarach robót na podstawie, której
realizowana jest inwestycja; e)wynikające z konieczności dokonywania zmian w projektach

wykonawczych branżowych, f)wynikające z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi
urządzeniami podziemnymi, powodujące zniszczenia, uszkodzenia, wymagające naprawy; g)zmiany
uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych działaniem osób trzecich;
h)konieczność zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, i)zmianie dokonanej na podstawie art.
23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione
koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu
budowy; j)zmianie dokonanej na podstawie art.20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod
warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót
budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć; k)zmianie dokonanej podczas
wykonywania robót i nie odstępującej w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków
pozwolenia na budowę w ramach art.36a ust.5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z
zapisami art.36a ust.6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art.57 ust.2 ustawy Prawo
budowlane; 3)Zmiany podwykonawcy, wprowadzeniu podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w
treści oferty złożonej przez Wykonawcę lub rezygnacji z podwykonawcy - w przypadku gdy
Wykonawca polegał na zasobach podwykonawcy na zasadach określonych w art. 26 ust.2b ustawy
Prawo Zamówień Publicznych, tj. w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna
pod warunkiem, że nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4)Zmiany nazwy, adresu
firmy, spowodowane zmianą formy organizacyjno-prawnej, przekształceniem lub połączeniem z inną
firmą. 5)Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zachowaniem ciągłości
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości, na zasadach określonych w art.149 ustawy Pzp.
6)Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów
dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT. 7)Zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z
których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian, mających wpływ na realizację
umowy. 8)Zmiany osób przewidzianych do kierowania robót (osoby te muszą posiadać uprawnienia
budowlane w specjalności drogowej). 2.Zamawiający przewiduje również możliwość dokonania zmian
i uzupełnień w umowie, które nie stanowią istotnych zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (zmiany zgodne z dyspozycją art.
144 ustawy Pzp), z tym zastrzeżeniem, iż zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie będą naruszać
naczelnych zasad udzielania zamówień publicznych, a w szczególności uczciwej konkurencji i
równego traktowania wykonawców oraz zmieniać zakresu i przedmiotu zamówienia oraz jego
warunków i treść oferty.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: bip.cisek.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, pok. nr 23..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Cisek, ul. Planetorza 52, 47-253 Cisek, Sekretariat
pok. nr 18.
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

