Ciepielów, dnia 11.02.2016 r.
RPORiI 271.18.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap III
Numer ogłoszenia: 30160 - 2016; data zamieszczenia: 11.02.2016
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 Gminy Ciepielów , ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów,
woj. mazowieckie, tel. 048 37 88 080, faks 048 37 88 080.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ciepielow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej Pcin
Kołchozy etap III.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Przebudowa drogi gminnej Pcin Kołchozy etap III, która obejmuje: a)
Roboty przygotowawcze: - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach
liniowych - prace pomiarowe b) Podbudowy: - Profilowanie i zagęszczanie istniejącej
podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny ) pod warstwy konstrukcyjne wykonywane
mechanicznie (970 mb x 3,20 m), - Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie
kat. I-II z transportem urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z
wyrównaniem (6,0m x 2,0m x 2,0) 1 szt., - Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa
łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m (970 mb x 3,20 m x
0,15 m), c) Odwodnienie korpusu drogowego: - Wykonywane części przelotowej
prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z
ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 40 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem
zamiennie dopuszcza się rury PEHD długość 6 m, - Wykonanie ścianek czołowych
przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji
ścian lepikiem (dopuszcza się murki prefabrykowane) szt.2, d) Nawierzchnie: - Mechaniczne
skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (970 mb x 3,20 m ),

- Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej
nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 3,10 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR1/2 (970 mb x 3,10 m x 75 kg/m2) + rozjazd 100 m2, - Mechaniczne wykonanie warstwy
ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S( 3,00
m x 970 mb ) + rozjazd 100 m2, e) Roboty wykończeniowe: - Wykonanie poboczy
mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm ( 645
mb x 0,50 m)x 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał.
nr 5), załączony do SIWZ..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
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:
31.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł
Dopuszczalne formy wniesienia wadium: a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego: Urząd
Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003 Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy . b) poręczenie lub gwarancja
bankowa, c) gwarancja ubezpieczeniowa, d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których
mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.) Brak wadium lub wniesienie wadium po
terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
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

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do Specyfikacji
Istotnych Warunków 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:
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)
- harmonogram rzeczowo - finansowy prac, w którym wykonawca także wskaże części
zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom (opracowanie własne
wykonawcy) - Dokumenty wymagane przez SIWZ
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 - 95
2 - Kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy - 5

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ciepielow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 19.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 07.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego
1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
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
Wójt Gminy Ciepielów
Artur Szewczyk
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Pieczęć
Zamawiającego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
na zadanie o wartości łącznej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty
określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)
na

„Przebudowę drogi gminnej Pcin „Kołchozy” etap III”
I. Zamawiający:
1. Pełna nazwa zamawiającego: GMINA CIEPIELÓW reprezentowana przez
Wójta Gminy Ciepielów – mgr Artura Szewczyka
2. Adres: Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów
3. REGON: 000537444
4. Internet: http www.ciepielow.pl, e-mail:gmina@ciepielow.pl
5. Numer telefonu: /048/ 3788080, faks: /048/ 3788080
II. Pracownicy zamawiającego uprawnieni do bezpośredniego kontaktowania się
z wykonawcami:
1.

Imię i nazwisko: Mariusz Borek lub Marcin Bielecki

2.

Stanowisko służbowe: pracownik UG Ciepielów

3.

Numer telefonu: /048/ 3788080

4.

E-mail: inwestycje@ciepielow.pl

5.

Numer pokoju (w siedzibie zamawiającego): 19

6.

Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu: 8.00-15.00

III. Przedmiot zamówienia:
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy” etap
III”, która obejmuje:
a) Roboty przygotowawcze:
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace
pomiarowe
b) Podbudowy:
- Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny ) pod
warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (970 mb x 3,20 m),
1
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- Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem
urobku na odkład samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (6,0m x
2,0m x 2,0) 1 szt.,
- Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym
sortowanym śr. gr. 15 cm szer. 3,20 m (970 mb x 3,20 m x 0,15 m),
c) Odwodnienie korpusu drogowego:
- Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych
rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur
żelbetowych Ø 40 cm, izolacja styków papą i rur lepikiem zamiennie dopuszcza się
rury PEHD długość 6 m,
- Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z
wykonaniem deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (dopuszcza się murki
prefabrykowane) szt.2,
d) Nawierzchnie:
- Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3
kg/m2 (970 mb x 3,20 m ),
- Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie
istniejącej nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 3,10 m z masy mineralnoasfaltowej dla ruchu KR-1/2 (970 mb x 3,10 m x 75 kg/m2) + rozjazd 100 m2,
- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00 m z masy
mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2 AC 8 S( 3,00 m x 970 mb ) + rozjazd 100 m2,
e) Roboty wykończeniowe:
- Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr.
grubość warstwy 10 cm ( 645 mb x 0,50 m)x 2.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót (zał. nr 5),
załączony do niniejszej specyfikacji.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.23-7.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
IV. Informacje o przetargu:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
V. Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od podpisania umowy udzielenia
zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6 i pkt 7 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)
VI. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty, informacje i materiały:
2
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a) wypełniony formularz oferty (stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ),
b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia (zał. nr 2),
c) kosztorys ofertowy (zał. nr 3),
d) dokument potwierdzający wniesienie wadium ,
e) parafowany wzór umowy (zał. nr 4),
f) harmonogram rzeczowo – finansowy prac, w którym także wskaże części
zamówienia,

wykonanie

których

zamierza

powierzyć

podwykonawcom

(opracowanie własne wykonawcy).
Jeśli Wykonawca w harmonogramie rzeczowo – finansowym prac nie wskaże części
zamówienia, wykonanie których zamierza powierzyć podwykonawcom będzie to
jednoznacznym dla Zamawiającego iż Wykonawca całość zakresu zamówienia
wykona siłami własnymi.
oraz dokumenty wymienione w dziale VIII SIWZ.
2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
3. Sposób przygotowania oferty:
a) Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim,
b) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być ponumerowane oraz
podpisane (parafowane) przez osobę (osoby) uprawnioną (e) do występowania w
imieniu wykonawcy,
c) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami powinny być spięte w sposób
zapobiegający jej dekompletacji,
d) Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane
własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę lub przez osobę upoważnioną.
4. Opakowanie i oznakowanie ofert :
Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie i winna być oznaczona opisem Oferta na „Przebudowę drogi gminnej Pcin „Kołchozy” etap III”.
Nie otwierać przed sesją otwarcia ofert w dniu 07.03.2016 r., godz. 11.25
a) Koperta powinna być dodatkowo opisana nazwą i adresem wykonawcy, aby
umożliwić jej odesłanie bez otwierania w przypadku gdy oferta zostanie złożona po
terminie.
b) Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 1 (sekretariat), Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów do 07.03.2016 r.
do godziny 09.30.
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VII. Warunki wymagane od wykonawców:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z
późn. zm.)
2. Złożą wszystkie dokumenty określone w niniejszej specyfikacji w celu potwierdzenia
spełnienia warunków, o których mowa w pkt. VIII SIWZ.
3. Złożą wadium w wysokości 2000,00 zł w terminie i miejscu wskazanym w pkt IX - tym
specyfikacji.
VIII. Informacja o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy, w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 nr 226 poz. 1817 z późn. zm.).
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych,
zwanej dalej „ustawą”, zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, następujących dokumentów:
1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zał. nr 2).
2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1
pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. Aktualnego

zaświadczenia

właściwego

naczelnika

urzędu

skarbowego

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub
zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
4
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4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada 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
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.
Dokumenty składane są w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę.
IX. Wadium:
Wykonawca winien wnieść wadium w wysokości 2000,00 zł
Dopuszczalne formy wniesienia wadium:
a) w pieniądzu, numer konta zamawiającego:
Urząd Gminy w Ciepielowie 39 91290001 0039 0331 2695 0003
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na w/w wskazany rachunek bankowy .
b) poręczenie lub gwarancja bankowa,
c) gwarancja ubezpieczeniowa,
5
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d) poręczenie udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66,
poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 ze zm.)
Brak wadium lub wniesienie wadium po terminie składania ofert spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania.
X.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
Zamawiający

wymaga

od

wykonawcy

przed

zawarciem

umowy,

wniesienia

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej
w ofercie.
XI

Termin, do którego wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII.

Termin realizacji zamówienia:

Wymagany termin realizacji zamówienia:
31.08.2016 r.
XIII. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
1. Cena powinna być podana:
a) cyfrowo i słownie w złotych polskich,
b) zgodnie z załączonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena
brutto,
2. Wykonawca zobowiązany jest obliczyć cenę oferty przez sporządzenie kosztorysu
ofertowego.
3. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności
umowy i nie będą podlegały zmianom.
4. Zamawiający poprawi ewentualne omyłki pisarskie rachunkowe zgodnie z zasadami
określonymi w art. 87 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający odrzuci
ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić
na podstawie art. 87 ustawy lub zawierającą błędy w obliczeniu ceny (art. 89 ust. 1 pkt 6
ustawy).
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XIV.

Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:

1. Oferty spełniające formalne wymagania, określone w niniejszej SIWZ, złożone przez
wykonawców nie podlegających wykluczeniu, będą oceniane według następujących
kryteriów:
a) kryterium najniższej ceny - 95% (maksymalnie 95 punktów),
b) kryterium okresu gwarancji ponad wymagany okres 36 m-cy – 5 % (maksymalnie 5
punktów). W kryterium tym gwarancja może zostać wydłużona maksymalnie o 36 m-cy
(łączny okres gwarancji max. 72 m-ce)
2. Ocena w zakresie kryterium ceny będzie dokonywana na podstawie ilości punktów
otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = Cmin / Cb

x

95 pkt

gdzie:
C- ilość punktów w kryterium „cena”,
Cmin - najniższa cena wynikająca ze złożonych ofert,
Cb - cena badanej oferty.
Ocena w zakresie okresu gwarancji i rękojmi będzie dokonywana na podstawie ilości
punktów otrzymanych przy zastosowaniu następującego wzoru:
G = Gn / 36 m-cy x 5 pkt
gdzie:
G – ilość punktów w kryterium „gwarancja”
Gn - liczba miesięcy wydłużenia gwarancji i rękojmi ponad 36 miesięcy w ofercie
rozpatrywanej.
Maksymalna ilość punktów, jaką można osiągnąć w obydwu kryteriach wynosi 100 pkt.
XV.

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy: Zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ – wzór umowy

XVI. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Każdy wykonawca, ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści
SIWZ w terminie nie późniejszym niż do dnia 25.02.2016 r. (czwartek) do godz.
12.00.
2. Pytania wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i przesłane na adres: Urząd
Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów.
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu:
48 37 88 080.
7
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Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za
pomocą faksu.
3. Zamawiający prześle treść wyjaśnienia wraz z odpowiedzią jednocześnie wszystkim
wykonawcom, którym doręczono specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez
ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej w miejscu gdzie jest
umieszczona SIWZ.
4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później
niż do końca terminu wyznaczonego (pkt. XVI ppkt. 1 niniejszej specyfikacji)
terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
XVII. Informacje o terminie, miejscu składania i otwarcia ofert oraz trybie otwarcia i
oceny ofert:
1. Terminy i miejsce otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Gminy w Ciepielowie,
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 1


Termin składania ofert: 07.03.2016 r. do godz. 09.30



Termin otwarcia ofert: 07.03.2016 r. godz. 11.25
Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcy bez otwierania po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda
kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu ofert
zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy,
którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty i okresu
udzielonej gwarancji. Zamawiający sprawdzi również, czy oferenci złożyli wymagane
wadium.
3. Ocena ofert.
Zamawiający oceni ważność ofert pod względem formalnym (kompletność
wymaganych dokumentów) oraz przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert na
posiedzeniu niejawnym.
XVIII. Tryb zawarcia umowy:

8

„Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy” etap III”

a) Umowa zostanie zawarta z wybranym wykonawcą w terminie określonym w art. 94
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z
późn. zm.).
b) Ogólne warunki umowy /wzór umowy/ stanowi załącznik do SIWZ Nr 4.

XIX. Środki odwoławcze:
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów
wykonawczych, jak też postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej
przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
XX. Informacje dodatkowe:
1. Teren budowy
Teren budowy zlokalizowany jest na terenie gminy Ciepielów, droga gminna w miejscowości
Pcin o długości odcinka 970 mb.
2. Prawo i obowiązki Inspektora Nadzoru
a) Zamawiający ustanawia Inspektorem Nadzoru.
b) Szczegółowe uprawnienia Inspektora Nadzoru wynikają z ustawy Prawo budowlane.
c) W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres
uprawnień inspektora nadzoru wiążące jest ustalenie Zamawiającego.
a)
b)
c)

d)

3. Kierownictwo robót i pracownicy Wykonawcy.
Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót na czas ich wykonywania i na
taki okres po ich zakończeniu, jaki inspektor nadzoru uzna za konieczny dla
właściwego wykonania zobowiązań wynikających z umowy.
Kierownik budowy, jako upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy zobowiązany
jest do respektowania poleceń inspektora nadzoru dotyczących spraw organizacyjnych
i technicznych w zakresie wykonywanych robót.
Wykonawca zatrudnia na terenie robót, w związku z wykonaniem robót i usuwaniem
w nich wad, takich pracowników technicznych i robotników, którzy posiadają
odpowiednie kwalifikacje zawodowe, przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i
higieny pracy dbają o dobre wykonanie swoich prac.
Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać Wykonawcy uwagi w stosunku do osób, które
jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonaniu swojej pracy, lub których
obecność na terenie robót jest uznana przez niego za niepożądaną.

4. Ryzyko Wykonawcy
a) Za wykonanie robót zgodnie z umową i oddanie ich w terminie Zamawiającemu,
odpowiada Wykonawca.
b) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność prawną wobec Zamawiającego i osób
trzecich za szkody powstałe w związku i przy realizacji zamówienia.
5. Przekazanie terenu pod wykonanie robót
a) Zamawiający przekaże Dziennik Budowy, z protokołem przekazania terenu budowy.
9
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b) Zamawiający jest obowiązany przekazać Wykonawcy teren pod wykonanie robót w
ciągu 7 dni od podpisania umowy. Zamawiający zastrzega sobie w uzasadnionych
przypadkach możliwość wydłużenia tego terminu po uzgodnieniu z Wykonawcą.
c) W czasie wykonywania robót, Wykonawca powinien utrzymać teren robót w stanie
zapewniającym bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom obiektu, składować
materiały i sprzęt w ustalonych miejscach i należytym porządku, a zbędne przedmioty
usunąć z terenu robót. Po zakończeniu robót Wykonawca powinien uporządkować teren
budowy i przekazać go Zamawiającemu.
6. Obowiązki i zadania Wykonawcy
a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością, zgodnie z
postanowieniami dokumentów przetargowych i zasadami wiedzy technicznej.
b) Wykonawca powinien zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały,
sprzęt i inne urządzenia oraz wszelki przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz
usunięcia wad.
c) Wykonawca zabezpiecza we własnym zakresie projekt czasowej organizacji ruchu na
okres prowadzonych robót.
d) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót,
zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za organizacje techniczne na terenie robót.
e) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za spowodowanie w
trakcie wykonywanych robót uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia osób spowodowane
w wyniku wykonywanych robót.
7. Bezpieczeństwo i ochrona robót
a) Wykonawca zobowiązany jest w czasie wykonywania robót oraz usuwania wad:
- należycie zabezpieczyć teren robót,
- w pełni przestrzegać bezpieczeństwa wszystkich osób upoważnionych do przebywania
na terenie robót,
- dostarczyć i utrzymać na własny koszt na terenie robót wszelkie urządzenia
bezpieczeństwa ruchu tj. osłony, ogrodzenia, światła, znaki ostrzegawcze z organizacji
ruchu na czas niezbędny do wykonania robót.
b) Wszelkie czynności podczas wykonywania robót oraz usuwania wad muszą przebiegać
zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym”.
- przepisami ruchu, organizacji i bhp, oraz innymi przepisami i zarządzeniami Ministra
Komunikacji obowiązującymi w tym zakresie.
c) Wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg i innych
urządzeń drogowych oraz terenów prywatnych przed zniszczeniami spowodowanymi
środkami transportowymi lub maszynami Wykonawcy. Za wszelkie szkody z tym
związane ponosi odpowiedzialność Wykonawca.
d) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę środowiska na terenie robót i w jego
otoczeniu.
8. Kontrola jakości robót i wymagania w zakresie wykonawstwa
a) Roboty winne być wykonywane przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami umowy,
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej oraz spełniać wymagania określone w
SIWZ.
b) Wszystkie materiały powinny być zgodne z aprobatą techniczną lub świadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym wydanym przez IBD i M oraz
Polskimi Normami. Na żądanie inspektora nadzoru mogą być poddawane badaniom
sprawdzającym w miejscu wyprodukowania lub na terenie robót.
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Wykonawca zapewni urządzenia, instrumenty robociznę i materiały potrzebne do
wykonania lub pobrania próbek oraz dostarczy wymagane próbki materiałów do
zbadania ich jakości.
c) Wszystkie próbki Wykonawca dostarczy do badań na własny koszt.
d) Inspektor nadzoru może zażądać dodatkowych badań na koszt Zamawiającego.
e) Wykonawca będzie ponosić koszty badań dodatkowych, jeśli wykażą one, że jakość
materiałów i robót jest niezgodna z aprobatą techniczną.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9. Usuwanie wad
Inspektor nadzoru jest obowiązany na bieżąco sprawdzać wykonane roboty, a o
wykrytych wadach powiadomić niezwłocznie Wykonawcę, nie czekając do odbioru
robót.
Sprawdzenie jakości robót przez inspektora nadzoru nie ogranicza uprawnień komisji
odbioru.
Zgłoszone wady powinny być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę, nie później
jednak niż to wynika z terminu określonego w protokóle odbioru robót.
Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte
niezwłocznie.
Inspektor nadzoru poświadcza usunięcie wad.
Koszty i terminy usunięcia wad uregulowane są w warunkach umowy.

10. Odbiór robót
1. Przy wykonaniu robót będą stosowane:
a/ odbiory częściowe stanowiące załącznik do odbioru ostatecznego, polegające na ocenie
ilości i jakości wykonywanych robót zanikających lub ulegających zakryciu.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru częściowego robót w ciągu 3 dni roboczych od daty
zgłoszenia ich do odbioru.
b/ odbiór ostateczny przedmiotu umowy dokonany będzie komisyjnie, którego
przedmiotem może być tylko całkowicie zrealizowany zakres robót.
2. Zamawiający zwoła komisję odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w terminie nie
przekraczającym 14 dni licząc od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę
gotowości do odbioru ostatecznego. Zgłoszenie gotowości do odbioru ostatecznego powinno
zawierać potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakończenia robót i sprawdzenia
kompletności dokumentów niezbędnych do odbioru (obmiary, badania, certyfikaty itp.)
3. Z ostatecznego odbioru przedmiotu umowy będzie sporządzony protokół końcowy
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w czasie odbioru – jak też terminy wyznaczone na
usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.
4. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić inspektora nadzoru, że wady zostały usunięte.
5 Potwierdzenie usunięcia wad następuje komisyjnie. Data stwierdzenia usunięcia wad jest
terminem zakończenia czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, od którego
rozpoczyna się: okres gwarancji, bieg terminu zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
11. Rodzaj wynagrodzenia
Wynagrodzenie za wykonane roboty ustala się w formie wynagrodzenia ryczałtowo–
ilościowego opartego na cenie ofertowej Wykonawcy.
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12. Rozliczenie robót
Rozliczenie robót nastąpi po zakończeniu całości robót po dokonaniu odbioru ostatecznego
przedmiotu umowy.
13. Gwarancja
a. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonanie
roboty.
b. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, względem Zamawiającego z tytułu gwarancji
za wady fizyczne robót objętych umową i powstałe w okresie gwarancji.
c. W okresie gwarancji Wykonawca jest obowiązany do nieodpłatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy.
d. Data zakończenia czynności odbioru ostatecznego przedmiotu umowy jest datą
rozpoczęcia okresu gwarancji dla tych robót.
e. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wad nadających się do usunięcia,
Zamawiający żąda ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy na to odpowiedni termin.

XXI. Postanowienia końcowe:
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.) oraz przepisy kodeksu cywilnego.
Wykaz załączników:
1

Formularz ofertowy.

2

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

3

Kosztorys ofertowy (wzór).

4

Wzór umowy.

5

Przedmiar robót.

6

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.
ZATWIERDZAM DO REALIZACJI

Artur Szewczyk
Wójt Gminy Ciepielów
Ciepielów, dnia: 11.02.2016 rok
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Przedmiar robót
Przebudowa drogi gminnej Pcin "Kołchozy" etap III dł. 970 mb .
Lp.

Podstawa
przedmiaru
D-01.00.00

1.

D-01.01.01 01
D-04.01.01

Opis robót, nazwa nakładu,
jednowstka miary, norma i ilość

I.Roboty przygotowawcze
Odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych przy robotach
liniowych - prace pomiarowe

II.Podbudowy

Jednostka

Ilość

CPV 45100000-8
km

0,97

CPV 45233000-9

2.

Profilowanie i zagęszczanie istniejącej
podbudowy (szlaka + tłuczeń
kamienny ) pod warstwy
D-04.01.02 03
konstrukcyjne wykonywane
mechanicznie (970 mb x 3,20 m)

m2

3104

3.

D 02.01.01.01

Wykopy wykonywane mechaniczne
na odkład w gruncie kat. I-II z
transportem urobku na odkład
samochodami na odległość do 1 km
wraz z wyrównaniem (6,0m x 2,0m x
2,0) 1 szt.

m3

24

D-04.08.03 01

Mechaniczne wyrównanie podbudowy
z kruszywa łamanego- tłuczniem
kamiennym sortowanym śr. gr. 15
cm szer. 3,20 m
(970 mb x 3,20 m x 0,15 m)

m3

465,6

4.

D-03.01.00

5.

6.

III.Odwodnienie korpusu
drogowego

CPV 45233000-9

D-03.01.01.21

Wykonywane części przelotowej
prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych
jednootworowych, która składa się z
ławy fundamentowej z betonu , rur
żelbetowych Ø 40 cm, izolacja styków
papą i rur lepikiem zamiennie
dopuszcza się rury PEHD długość 6
m.

m

6

D-03.01.01.41

Wykonanie ścianek czołowych
przepustów z betonu dla przepustów
wraz z wykonaniem deskowania,
zbrojenia i izolacji ścian lepikiem
(dopuszcza się murki
prefabrykowane) szt.2

m3

1,8

D-05.00.00

7.

D-04.03.02. 03

8.

D-05.08.01 04

9.

D-05.03.05 21

D-06.00.00

10.

D-07.02.01. 01

IV.Nawierzchnie
Mechaniczne skropienie nawierzchni
podbudowy emulsją asfaltową w ilości
0,3 kg/m 2 (970 mb x 3,20 m )
Mechaniczne wykonanie warstwy
wyrównawczo-wiążącej AC 16 P
(wyrównanie istniejącej nawierzchni )
śr.gr. 3 cm (75 kg/m 2) szer. 3,10 m z
masy mineralno-asfaltowej dla ruchu
KR-1/2 (970 mb x 3,10 m x 75 kg/m 2)
+ rozjazd 100 m2
Mechaniczne wykonanie warstwy
ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00 m z
masy mineralno-asfaltowej dla ruchu
KR-1/2 AC 8 S( 3,00 m x 970 mb ) +
rozjazd 100 m2

VI.Roboty wykończeniowe
Ustawienie słupków rur stalowych
stalowych Ø 50 mm dla znaków
drogowych , wraz z wkopaniem i
zasypaniem dołów z ubiciem
warstwami

CPV 45233000-9
m2

3104

t

233

m2

3010

CPV 45233000-9

szt.

6

11.

Przymocowanie do gotowych słupków
znaków ostrzegawczych typu A (
trójkątny o boku 900 mm) folia
D-07.02.11. 02
odblaskowa I generacji(A-7)(A-6a) x 2
szt.

szt.

4

12.

D-0702.11 10

Przymocowanie do gotowych słupków
znaków zakazu typu B (800 mm) folia
odblaskowa I generacji ((B-33 (40);B18 (10)) x 2 szt.

szt.

4

D-04.04.01 22

Wykonanie poboczy mechaniczne z
tłucznia kamiennego mieszanką
sortowaną śr. grubość warstwy 10 cm
(( 970 mb x 0,50 m)x 2

m2

970

13.

„Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy” etap III”
Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY
Nazwa i siedziba oferenta:

.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Zamawiający: Gmina Ciepielów,
reprezentowana przez Wójta Gminy – Pana Artura Szewczyka
ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, tel. (048) 37-88-080

I. Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na „Przebudowę drogi gminnej
Pcin „Kołchozy” etap III” zamieszczonego przez Gminę Ciepielów na portalu internetowym
UZP, na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ciepielowie i tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy
w Ciepielowie,
oferujemy wykonanie prac wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i
przedmiarach robót za łączną cenę:
netto: ...........................
(słownie: ..............................................................................................................
...............................................................................................................................),
VAT …...% w wysokości: .............................................
Brutto .............................................( słownie: ......................................................
...............................................................................................................................),
1. Udzielamy gwarancji:
- na wykonane roboty ( materiały i robociznę) – na okres ............... m-cy
2. W/w roboty wykonamy w terminie do 31.08.2016 r.
II. Załącznikami do naszej oferty są:
1. .................................................................................................................................
2.

.................................................................................................................................

3.

.................................................................................................................................

4.

.................................................................................................................................

5.

.................................................................................................................................

6.

.................................................................................................................................

7.

.................................................................................................................................
Podpis oferenta
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /
..............................................................
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Załącznik nr 2

Oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o udzielenie zamówienia
zgodnie z art. 22 i oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia w trybie art. 24
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
„Prawo zamówień publicznych”
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)

Nazwa i siedziba oferenta :
.....................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................

I. Oświadczam, że :
1) posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniającą wykonanie zamówienia
3) dysponuję potencjałem technicznym, a także osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4) znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

II. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. „ Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.)

Podpis oferenta:
/ upoważniony przedstawiciel oferenta /
......................................................
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Załącznik nr 3

Kosztorys ofertowy
Przebudowa drogi gminnej Pcin "Kołchozy" etap III dł. 970 mb .
Podstawa
Lp. kosztorysu

Opis kosztorysowy, nazwa
nakładu, jednowstka miary,
norma i ilość

D-01.00.00

I.Roboty przygotowawcze

1.

D-01.01.01
01
D-04.01.01

2.

3.

4.

6.

Ilość

koszt
jednostk.

CPV 45100000-8
km

II.Podbudowy

0,97

CPV 45233000-9

D-04.01.02
03

Profilowanie i zagęszczanie
istniejącej podbudowy (szlaka +
tłuczeń kamienny ) pod warstwy
konstrukcyjne wykonywane
mechanicznie (970 mb x 3,20 m)

m2

3104

D
02.01.01.01

Wykopy wykonywane
mechaniczne na odkład w
gruncie kat. I-II z transportem
urobku na odkład samochodami
na odległość do 1 km wraz z
wyrównaniem (6,0m x 2,0m x
2,0) 1 szt.

m3

24

D-04.08.03
01

Mechaniczne wyrównanie
podbudowy z kruszywa
łamanego- tłuczniem kamiennym
sortowanym śr. gr. 15 cm szer.
3,20 m
(970 mb x 3,20 m x 0,15 m)

m3

465,6

D-03.01.00

5.

Odtworzenie trasy i punktów
wysokościowych przy robotach
liniowych - prace pomiarowe

Jednostka

III.Odwodnienie korpusu
drogowego

CPV 45233000-9

D03.01.01.21

Wykonywane części przelotowej
prefabrykowanych przepustów
drogowych rurowych
jednootworowych, która składa
się z ławy fundamentowej z
betonu , rur żelbetowych Ø 40
cm, izolacja styków papą i rur
lepikiem zamiennie dopuszcza
się rury PEHD długość 6 m .

m

6

D03.01.01.41

Wykonanie ścianek czołowych
przepustów z betonu dla
przepustów wraz z wykonaniem
deskowania, zbrojenia i izolacji
ścian lepikiem (dopuszcza się
murki prefabrykowane) szt.2

m3

1,8

Wartość
robót(zł)
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D-05.00.00

IV.Nawierzchnie

CPV 45233000-9

7.

Mechaniczne skropienie
D-04.03.02. nawierzchni podbudowy emulsją
03
asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (970
mb x 3,20 m )

m2

3104

8.

Mechaniczne wykonanie warstwy
wyrównawczo-wiążącej AC 16 P
(wyrównanie istniejącej
D-05.08.01
nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75
04
kg/m2) szer. 3,10 m z masy
mineralno-asfaltowej dla ruchu
KR-1/2 (970 mb x 3,10 m x 75
kg/m2) + rozjazd 100 m2

t

233

9.

Mechaniczne wykonanie warstwy
ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00 m z
D-05.03.05
masy mineralno-asfaltowej dla
21
ruchu KR-1/2 AC 8 S( 3,00 m x
970 mb ) + rozjazd 100 m2

m2

3010

D-06.00.00

VI.Roboty wykończeniowe

CPV 45233000-9

Ustawienie słupków rur stalowych
stalowych Ø 50 mm dla znaków
D-07.02.01.
10.
drogowych , wraz z wkopaniem i
01
zasypaniem dołów z ubiciem
warstwami

szt.

6

Przymocowanie do gotowych
słupków znaków ostrzegawczych
D-07.02.11.
typu A ( trójkątny o boku 900
11.
02
mm) folia odblaskowa I
generacji(A-7)(A-6a) x 2 szt.

szt.

4

D-0702.11
10

Przymocowanie do gotowych
słupków znaków zakazu typu B
(800 mm) folia odblaskowa I
generacji ((B-33 (40);B-18 (10)) x
2 szt.

szt.

4

D-04.04.01
22

Wykonanie poboczy
mechaniczne z tłucznia
kamiennego mieszanką
sortowaną śr. grubość warstwy
10 cm (( 970 mb x 0,50 m)x 2

m2

970

12.

13.

Razem
23% VAT
Razem wartość brutto:
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WARUNKI TECHNICZNE PRZEBUDOWY DROGI GMINNEJ PCIN
„KOŁCHOZY” ETAP III”
Lokalizacja i stan istniejący
Projektowany do modernizacji odcinek drogi gminnej zlokalizowany jest w miejscowości
Pcin. Projektowaną modernizację przewidziano w istniejącym pasie drogi gminnej biegnącej
przez teren miejscowości Pcin, brak uregulowanego pasa drogowego uniemożliwia zwiększyć
parametry (szerokość drogi, poboczy i załamań niwelety) istniejącej drogi. Na odcinku
projektowanym do remontu droga gminna posiada wykonaną nawierzchnię żużlową, z
kruszywa oraz gruntową o szerokości 3 – 4 m.
Pobocza są w wielu miejscach zaniżone i nierówne.

Stan projektowany.
Zaprojektowano modernizację nawierzchni z wykorzystaniem istniejącej podbudowy polegającą na
wykonaniu:
a)
Roboty przygotowawcze:
- Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy robotach liniowych - prace pomiarowe
b)
Podbudowy:
- Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy (szlaka + tłuczeń kamienny ) pod warstwy
konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (970 mb x 3,20 m),
- Wykopy wykonywane mechaniczne na odkład w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odkład
samochodami na odległość do 1 km wraz z wyrównaniem (6,0m x 2,0m x 2,0) 1 szt.,
- Mechaniczne wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego- tłuczniem kamiennym sortowanym śr.
gr. 15 cm szer. 3,20 m (970 mb x 3,20 m x 0,15 m),
c)
Odwodnienie korpusu drogowego:
- Wykonywane części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych
jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu , rur żelbetowych Ø 40 cm,
izolacja styków papą i rur lepikiem zamiennie dopuszcza się rury PEHD długość 6 m,
- Wykonanie ścianek czołowych przepustów z betonu dla przepustów wraz z wykonaniem
deskowania, zbrojenia i izolacji ścian lepikiem (dopuszcza się murki prefabrykowane) szt.2,
d)
Nawierzchnie:
- Mechaniczne skropienie nawierzchni podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,3 kg/m2 (970 mb x
3,20 m ),
- Mechaniczne wykonanie warstwy wyrównawczo-wiążącej AC 16 P (wyrównanie istniejącej
nawierzchni ) śr.gr. 3 cm (75 kg/m2) szer. 3,10 m z masy mineralno-asfaltowej dla ruchu KR-1/2
(970 mb x 3,10 m x 75 kg/m2) + rozjazd 100 m2,
- Mechaniczne wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm szer. 3,00 m z masy mineralno-asfaltowej dla
ruchu KR-1/2 AC 8 S( 3,00 m x 970 mb ) + rozjazd 100 m2,
e)
Roboty wykończeniowe:
- Wykonanie poboczy mechaniczne z tłucznia kamiennego mieszanką sortowaną śr. grubość warstwy
10 cm ( 645 mb x 0,50 m)x 2.

Po wykonaniu nawierzchni krawędzie oraz wszystkie złącza należy oblać asfaltem na gorąco.
Odwodnienie drogi odbywać będzie się poprzez spadki podłużne i poprzeczne na pobocza, a
następnie rowami przydrożnymi na przylegający teren i do naturalnych cieków wodnych.

„Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy” etap III”
Załącznik nr 4

UMOWA Nr RPORiI …../2016 (projekt)
Zawarta w dniu ............................... w Ciepielowie pomiędzy:
Gminą Ciepielów, z siedzibą w Urzędzie Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27310 Ciepielów, reprezentowaną przez:
Pana Artura Szewczyka - Wójta Gminy zwanym dalej „Zamawiającym”, a:
.......................................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
- ...........................................................................
- ...........................................................................
zwanym dalej „Wykonawcą”
§1
1. Zamawiający : Gmina Ciepielów jako inwestor zleca, a Wykonawca przyjmuje zlecenie i
zobowiązuje się do wykonania zgodnie z ofertą przetargową następujących robót:
„Przebudowa drogi gminnej Pcin „Kołchozy” etap III”
2. Roboty wymienione w pkt. 1 wykonane zostaną zgodnie z dokumentami kontraktowymi,
które Wykonawca odebrał z Urzędu Gminy w Ciepielowie i które są integralną częścią
niniejszej umowy, są to:
a)
b)
c)
d)

Oferta Wykonawcy,
Przedmiar robót,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Kosztorys ofertowy,
§2

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się na okres: od ................ do 31.08.2016 r.
§3
Nadzór nad realizacją robot określonych w pkt. 1 sprawować będą :
1. .............................. – Inspektor Nadzoru
2. Mariusz Borek – kierownik referatu Urzędu Gminy w Ciepielowie
§4
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wykonawcy cenę ofertową netto: .......................zł
(słownie: .................................................................................................................. złotych)
brutto: .......................zł
(słownie: .................................................................................................................. złotych
§5
1. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur częściowych.
2. Podstawą wystawienia faktury końcowej jest protokół odbioru robót.
3. Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 01.08.2016r.
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§6
Należności za wystawione faktury regulowane będą w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktury i protokołu odbioru, ze środków własnych z rachunku B.S. Iłża F/Ciepielów nr 66
91290001 0039 0331 2695 0002 do kwoty przewidzianej w budżecie gminy.
§7
1. Okres gwarancyjny na wykonanie roboty będzie wynosić ….. miesięcy od daty
ostatecznego odbioru robót
4. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości robót
, tj. w wysokości ...................................................
5. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w dniu podpisania
umowy w formie zgodnej z ustawą Prawo Zamówień Publicznych . Zabezpieczenia
należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu ich wykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia.
6. Zwrot wniesionego zabezpieczenia:
- 70 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota ...........................zł,gwarantująca zgodnie z umową wykonanie zamówienia zostanie zwolniona w
ciągu 30 dni po dokonaniu odbioru końcowego bez usterek,
- 30 % ustalonej wartości zabezpieczenia, tj. kwota .............................zł,gwarantująca roszczenie Zamawiającego z tytułu gwarancji zwolniona będzie w
ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.
7. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenia w wysokości
niezbędnej wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie
wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i pokrycia roszczeń z tytułu
udzielonej gwarancji na wykonane roboty.
§8
Ustala się naliczenie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku
niewykonania lub nienależytego wykonania warunków umowy:
1. Za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto
określonego w § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy dzień opóźnienia.
2. Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorach lub ujawnionych w okresie
gwarancji i rękojmi, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2
% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy licząc za każdy
dzień opóźnienia od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad.
3. Za roboty lub elementy robót posiadających wady uniemożliwiające użytkowanie obiektu
Wykonawca nie otrzyma wynagrodzenia, a Zamawiający naliczy Wykonawcy kary
umowne w wysokości 20 % wynagrodzenia za dany element roboty posiadającego wadę,
natomiast zobowiązany jest do usunięcia tych wad na swój koszt w terminie ustalonym
przez Zamawiającego.
4. Wady w wykonanych robotach, stwierdzone podczas odbioru końcowego robót lub w
okresie rękojmi dające się usunąć Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
5. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego
oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy
(np.: opóźnienia w realizacji robót, realizacja robót odbiegająca od warunków ustalonych
w umowie i dokumentacji projektowej) stanowi podstawę dla Zamawiającego do
naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 4 ust.
1 umowy.
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§9
Zakres przedmiotu umowy przewidziany do wykonania przez Podwykonawców zostanie
wpisany zgodnie z danymi podanymi w ofercie Wykonawcy niniejszy punkt zostanie skreślony
z umowy, gdy Wykonawca nie będzie przewidywał w ofercie, zlecenia części zamówienia
podwykonawcom
1. Wykonawca może zlecić podwykonawcom wykonanie części zamówienia.
2. Zlecenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca
jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim
samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy.
3. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, jak też zmian do tych
umów, wymagana jest każdorazowo pisemna zgoda Zamawiającego.
4. Zamawiający w ciągu 7 dni zgłasza zastrzeżenia w formie pisemnej do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w
przypadku, gdy:
a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;
b) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty
należności Wykonawcy przez Zamawiającego;
5. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 4 uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.
6. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamówienia przedkłada
zamawiającemu poświadczoną (przez siebie) za zgodność z oryginałem kopię zawartej
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.
7. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót Podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty
wymagalnego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów
płatności określonych w umowie z Podwykonawcą. Dla potwierdzenia dokonanej
zapłaty, wraz z fakturą obejmującą wynagrodzenie za zakres robót wykonanych przez
Podwykonawcę, należy przekazać Zamawiającemu dowód potwierdzenia
zapłaty
wynagrodzenia objętego fakturą oraz oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy potwierdzające dokonanie zapłaty całości należnego mu
wymagalnego wynagrodzenia.
8. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty
odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych
po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są roboty budowlane.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek,
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy
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zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust.
8. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od
dnia doręczenia tej informacji.
12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 11, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego, Zamawiający może:
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej
zapłaty, albo
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub
podmiotu, któremu płatność się należy, albo
c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaże
zasadność takiej zapłaty.
13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia należnego wykonawcy.
14. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku Podwykonawcy będzie
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie
stanowić podstawę naliczenia kar umownych.
15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje
własne.
§ 10
Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy, a w szczególności zmiany dotyczące zakresu
robót i kwoty kontraktowej, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 11
Ewentualne spory mogące wynikać z niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie
sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
§ 12
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
Zamawiający

Wykonawca
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..................................
Pieczęć Wykonawcy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 26
ust. 2 pkt 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 z późn. zm.), oświadczamy, że nie należymy / należymy
(niepotrzebne skreślić) do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), o której mowa w
art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp *

* w przypadku przynależności do grupy dołączamy do oferty listę podmiotów należących do tej samej
grupy kapitałowej

...........................................
Miejscowość i data

................................................
Podpis osoby uprawnionej do
reprezentowania Wykonawcy

