Numer sprawy G.271.9.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Strona internetowa www.ksiaz-wlkp.pl
TABLICA OGŁOSZEŃ

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami ) Gmina Książ Wlkp. w imieniu której działa Burmistrz
Książa Wlkp. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach na podstawie art.11 ust. 8
ustawy.
Nazwa zadania: „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp.
– przebudowa drogi w Gogolewie”
Numer ogłoszenia w BZP: 243648-2015 ; data zamieszczenia: 17.09.2015
Ogłoszenie o zamówieniu: roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Książ Wlkp. , ul. Stacha Wichury 11A, 63-130 Książ Wielkopolski, woj.
wielkopolskie, tel. 061 2822001, faks 061 2822724.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksiaz-wlkp.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 dróg dojazdowych do gruntów rolnych na
terenie gminy Książ Wlkp. - przebudowa drogi w Gogolewie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje roboty
budowlane polegające na przebudowie drogi w miejscowości Gogolewo w zakresie realizacji zadania Budowa dróg
dojazdowych do gruntów rolnych na terenie gminy Książ Wlkp. Roboty polegają na utwardzeniu, biegnącej po
istniejącym śladzie, jezdni gruzem z betonu żwirowego oraz mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego
łamanego stabilizowanego mechanicznie, na wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu. Początek utwardzenia drogi
przyjęto na krawędzi drogi gminnej o nawierzchni gruntowej, koniec na krawędzi jezdni drogi powiatowej nr 4076P
o nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego. Projektowana jezdnia szerokości 4,20 m biegnie po śladzie
istniejącej drogi gruntowej na długości 1399,19 m w granicach pasa drogowego. Przyjęto przekrój daszkowy ze
spadkiem 3 procent i jednostronnym na łuku poziomym. Z uwagi na wyjątkowo płaski teren zaprojektowano spadki
podłużne niwelety od 0,035procent do 2,07 procent, wykorzystując do maksimum pochylenia istniejącej
nawierzchni gruntowej i możliwość powiązania z przyległym terenem. W km 0+627,5 zlokalizowano typową
mijankę, a w km 1+081,50 utwardzono pobocze w obrębie zjazdu. Odwodnienie drogi powierzchniowe w granicach
pasa drogowego. Droga gminna położona jest w północnej części gminy, na obszarze użytkowanym rolniczo.
Posiada nawierzchnię gruntową szerokości około 2,80 m, z nieregularnym profilem poprzecznym i podłużnym.
Wzdłuż drogi rosną liczne drzewa liściaste wymagające regulacji korony. Linie rozgraniczające nie są równoległe.
Warstwę górną nawierzchni przyjęto z mieszanki niezwiązanej z kruszywa kamiennego łamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 7,0 cm. wykonaną rozkładarką z belką wibracyjną, warstwa dolna nawierzchni z gruzu
betonowego żwirowego od 0 do 63 mm, grubości 20 cm wyprofilowane i zagęszczone podłoże gruntowe.
Szczegółowy przedmiot zamówienia przedstawiają projekt, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i
odbioru robót. Dodatkowe informacje Zamawiający uznaje, że każdy Wykonawca przeanalizuje zakres robót do
wykonania wynikający z opisu technicznego, przedmiaru robót, projektu, specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót i własnego doświadczenia i ewentualne ustalone przez niego prace dodatkowe, nie ujęte w
przedmiarach robót a konieczne w celu wykonania zakresu rzeczowego zgodnie z technologią robót i

zabezpieczenia interesu osób trzecich uwzględni w proponowanej przez siebie cenie ryczałtowej. Jeżeli w
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w przedmiarze robót, opisie technicznym, projekcie zostały
użyte nazwy własne to nie mają one na celu naruszenia art 29 i art 7 ustawy Pzp a jedynie za zadanie sprecyzowanie
oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9.
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: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000,00 zł, słownie: pięć
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
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie że spełnia przedmiotowy
warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy
warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że w okresie pięciu lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał roboty budowlane związane z budową, przebudową,
remontem dróg, placów o łącznej wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy
warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie, że spełnia przedmiotowy
warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o warunek będzie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca złoży oświadczenie że spełnia przedmiotowy
warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz wykaże, że posiada środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 200 000,00 zł. słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100
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;


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

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.4.4) 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)
Wykonawca zobowiązany jest również złożyć następujące dokumenty niezbędne do przeprowadzenia
postępowania: 1) ofertę wykonawcy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo do
reprezentowania wykonawcy, jeśli nie wynika ono z innych przedstawionych dokumentów. Uwaga! Do oferty
wykonawca dołącza oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem
przez notariusza; 3) kosztorys ofertowy opracowany min. metodą kalkulacji uproszczonej uwzględniający cały
zakres robót wynikający z załączonego do SIWZ projektu, przedmiarów robót, opisu technicznego.
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 - 90
2 - Okres gwarancji - 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. Zamawiający wymaga, aby wybrany wykonawca zawarł z nim umowę na warunkach określonych we wzorze
umowy (projekcie) stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Działając zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy zamawiający
przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takiej zmiany: 1) termin wykonania
robót określony w umowie może ulec wydłużeniu w przypadku: a) opóźnienia zamawiającego w przekazaniu placu
budowy w stosunku do terminu jego przekazania określonego w umowie. W takim przypadku przesunięcie terminu
zakończenia robót budowlanych może nastąpić o taką samą ilość dni, na wniosek wykonawcy, b) wystąpienia tzw.
sił wyższych (huragan, powódź, trzęsienie ziemi, zbyt wysokie lub zbyt niskie temperatury powietrza
uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych, bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby
trzecie nie związane z wykonawcą, przewlekłe opady deszczu trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 15
dni ) zupełnie niezależnych od wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym w umowie terminie.
Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do usunięcia
konsekwencji działania siły wyższej, c) wystąpienia konieczności udzielenia zamówień dodatkowych nieobjętych
zamówieniem podstawowym, których wykonanie stanie się konieczne, czego nie można było wcześniej przewidzieć
pomimo zachowania należytej staranności, a wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania
zamówienia dodatkowego. Wówczas termin realizacji umowy na wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o czas
niezbędny do wykonania robót dodatkowych warunkujących dalsze prowadzenie robót na zadaniu podstawowym,
d) wystąpienia innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo
zachowania należytej staranności, w tym w szczególności długotrwałych (powyżej 3 dni) przerw w dostawach
wody, prądu lub gazu, konieczności uzyskania decyzji i uzgodnień mogących spowodować wstrzymanie prac,
konieczności wykonania prac archeologicznych mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,
stwierdzenia błędów w dokumentacji projektowej, których usuniecie będzie skutkować koniecznością konsultacji z
projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmiany projektu. Wówczas termin realizacji umowy na
wniosek wykonawcy może ulec wydłużeniu o faktyczną ilość dni przerwy w realizacji robót, 2) termin wykonania
robót określony w umowie może ulec skróceniu w przypadku: a) gdy wykonawca zakończy roboty przed terminem,
a zamawiający na wniosek wykonawcy zgodzi się odebrać te roboty wcześniej niż planował; b) gdy zmiana terminu
wykonania robót tj. skrócenie terminu wykonania jest korzystna dla zamawiającego. W takiej sytuacji zmiana
terminu określonego w umowie jest możliwa wówczas gdy o skrócenie terminu wnioskował zamawiający, a
wykonawca wyraził zgodę na zakończenie robót przed terminem; 3) postanowienia zawartej umowy w zakresie
udziału podwykonawców (jeżeli wykonawca przewidywał powierzenie części zamówienia do wykonania
podwykonawcom) w realizacji zamówienia mogą ulec zmianie w przypadku: a) zmiany podwykonawców i
powierzenia części zamówienia nowym podwykonawcom, b) rezygnacji z udziału podwykonawców w realizacji
zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.ksiaz-wlkp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul.
Stacha Wichury 11 a 63-130 Książ Wlkp..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.10.2015 godzina
10:45, miejsce: Urząd Miejski w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11 a 63-130 Książ Wlkp., pokój nr 1.
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
Książ Wlkp. dnia 17.09.2015 r.

Burmistrz
/- / Teofil Marciniak

