Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004

Sierpc: Budowa ul. Armii Ludowej w Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową
Numer ogłoszenia: 91392 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016
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: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.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 ul. Armii Ludowej w
Sierpcu wraz z kanalizacją deszczową.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie jezdni o nawierzchni bitumicznej w warstwach, szerokościach i
przekrojach określonych w dokumentacji technicznej, od skrzyżowania ulicy Armii
Ludowej z ulicą Sielską w kierunku ulicy Ziemiańskiej z kompletnym
zagospodarowaniem,
2) wykonanie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi,
3) wykonanie odcinków sieci kanalizacji deszczowej z zaślepieniem, które będą
zakończone minimum 1 m od granicy opracowania w skrzyżowaniu z ul. Włościańską,
ul. Wiejską z rzędną zapewniającą prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z tych
ulic o średnicy fi 315 i włączeniu do sieci za pomocą trójnika,,
4) wykonanie chodników i zjazdów oraz terenów zielonych zgodnie z załączoną
dokumentacją techniczną,

3. Zamawiający informuję, iż wskazane w dokumentach, stanowiących integralną
część SIWZ, przykładowe typy nazw własnych urządzeń nie są wiążące dla Wykonawcy
i nie stanowią preferencji Zamawiającego.
4. Po wykonaniu inwestycji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu inwentaryzację na
nośniku zewnętrznym w formacie .dxf lub .dwg (AutoCad 2004) w obowiązującym
układzie współrzędnych 2000
5. Wykonawca przyjmuje do wiadomości i akceptuje, iż w ramach wykonywanych
robót budowlanych, przed ich rozpoczęciem, Wykonawca jest zobligowany
przygotować i uzyskać od Zamawiającego projekt tymczasowej organizacji ruchu.
6. Szczegółowy zakres zamówienia przedstawiają dokumenty stanowiące integralną
część SIWZ, zgodnie z hierarchią dokumentów:
1) Projekt zagospodarowania terenu
2) Projekty budowalne i wykonawcze poszczególnych branż oraz Projekt Stałej
Organizacji Ruchu
3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwości rozszerzenia zakresu zamówienia
podstawowego o zamówienie uzupełniające, polegające na powtórzeniu tego
samego rodzaju robót i nie przekraczające 50% jego wartości.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.00-2, 45.23.32.52-0, 45.23.11.10-9,
45.23.20.00-2.
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: Okres w dniach: 120.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferty powinny być zabezpieczone wadium w wysokości
10.000,00 złotych (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)
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 nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny na etapie składania ofert
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 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, co najmniej jedną
robotę o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia, tj.
zrealizował budowę drogi z betonu asfaltowego lub kostki betonowej o
wartości minimum 500.000,00 zł brutto
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny na etapie składania ofert
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co
najmniej jedną osobą na stanowisku kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane projektowo wykonawcze w specjalności
drogowej oraz jedną osobą posiadającą uprawnienia w branży sanitarnej.
Posiadane przez ww. osoby uprawnienia w wymaganym zakresie stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ - powinny być
zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w
życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, uprawnienia
budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie odpowiednich do realizacji przedmiotu zamówienia - i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie,
wykazują te dokumenty jako obowiązujące
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie precyzuje w zakresie tego warunku żadnych wymagań,
których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
szczególny na etapie składania ofert

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;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) 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;
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 - 80
2 - Okres gwarancji - 10
3 - Termin wykonania - 10
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. Każda ze Stron może wnioskować o zmianę niniejszej umowy w następujących
sytuacjach:
1) inne okoliczności niepowodujące zmian parametrów wykonania robót
przewidzianych w umowie, a przewidziane w katalogu zmian umowy,
2) zmiana numeru rachunku bankowego i danych teleadresowych stron,
3) zmiana jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla wykonywanego
zamówienia lub zmiana technologii, systemu - poprzedzona protokołem konieczności
sporządzonym przez inspektora nadzoru, inicjowana przez obie strony umowy;
4) aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny lub zmiany
obowiązujących przepisów - inicjowana przez obie strony umowy;
5) zmiana terminu wykonania zadania - w wypadku wystąpienia okoliczności
utrudniających terminową jego realizację - inicjowana przez obie strony umowy:
a) epidemii lub działań rządowych;
b) siły wyższej rozumianej jako:
wystąpienie nadzwyczajnych zjawisk przyrody, takich jak: trzęsienia ziemi, powodzie,
huragany;
wystąpienie zdarzeń wywołanych przez człowieka, np. działania wojenne czy
gwałtowne rozruchy oraz akty władzy publicznej, którym należy się podporządkować;
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia w ramach zmiany umowy nie może
dotyczyć zobowiązań Wykonawcy zawartych w ofercie, które były oceniane w toku
postępowania.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają dla swej
ważności formy pisemnej i będą dopuszczane w granicach unormowanych przepisami
ustawy Prawo Zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 144
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków
zamówienia:
http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09-200 Sierpc.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a 09200 Sierpc w sekretariacie Zamawiającego (pokój 12).
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
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/
Bogdan Ciemiecki

