
Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie: Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz montaż

tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa

Kulturowego i Naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 525431-N-2019 z dnia 2019-03-14 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, krajowy numer identyfikacyjny

59328200000000, ul. Wojciechów 9 , 24-204 Wojciechów, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81

517 72 10, 517 76 22, e-mail gok@agroturystyka.pl, faks 81 517 72 10, 517 76 22.

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

samorządowa instytucja kultury

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)
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Nie

www.gokwojciechow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Nie

www.gokwojciechow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Forma pisemna.

Adres:

Wojciechów 9, 24 – 204 Wojciechów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
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adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana nawierzchni dróg i placów oraz

montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży Ariańskiej

Numer referencyjny: INR.271.02.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Wymiana

nawierzchni dróg i placów oraz montaż tablic upamiętniających zasłużonych kowali na terenie Wieży

Ariańskiej” w ramach Projektu pn. „Modernizacja i roboty budowlane zabytkowego obiektu Wieży

Ariańskiej – Muzeum Kowalstwa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół obiektu”. 2. Zakres

Inwestycji w szczególności: 1) roboty rozbiórkowe (w tym zerwanie nawierzchni z kostki kamiennej);

2) roboty ziemne; 3) wykonane krawężników i obrzeży; 4) wykonanie podbudowy i nawierzchni;
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5)wykonanie fundamentów (podbudowy) oraz montaż tablic z brązu (wraz z odlewem), ułożenie

kostki granitowej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym parametry zadania

inwestycyjnego i szczegóły rozwiązań technicznych, zawarty jest w dokumentacji technicznej oraz

załącznikach do SIWZ (zał. nr 7 do SIWZ). 4. Zamawiający informuje, iż z uwagi na ryczałtowy

charakter wynagrodzenia, przedmiary robót mają jedynie charakter poglądowy i pomocniczy.

Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia, przeanalizowania i skalkulowania ilości

robót do wykonania według dokumentacji projektowej. Brak wskazania w przedmiarze robót

koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji projektowej nie zwalnia wykonawcy od

obowiązku ich wykonania na podstawie dokumentacji projektowej z zachowaniem wymagań

specyfikacji technicznej, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązany jest do

obliczenia wynagrodzenia ryczałtowego na podstawie wiedzy technicznej, dokumentacji projektowej,

własnej oceny z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych prac budowlanych do wykonania

Inwestycji. 5. Miejsce realizacji Inwestycji: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie, na obszarze

działek o numerach ewidencyjnych: 1394, 1397, 1875 i 1876, miejscowość: Wojciechów, Obręb 18 -

Wojciechów, gmina Wojciechów, województwo lubelskie, objętych ochroną Wojewódzkiego

Konserwatora Zabytków. 6. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi

przepisami, w tym w szczególności z: 1) ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teks

jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.); 2) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach

budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 266); 3) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 799 ze zm.); 4) ustawą z dnia 14 grudnia

2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.); 5) projektem czasowej

organizacji ruchu [oznakowanie i zabezpieczenie przebudowy (wymiany nawierzchni) zjazdu

indywidualnego z drogi wojewódzkiej nr 827 Sadurki-Bełżyce w km 4+765 na działkę nr ew. 1397 w

m. Wojciechów] (załącznik nr 7 do SIWZ); 6) decyzją o pozwoleniu na budowę, dokumentacją

techniczną (w tym projektową), wiedzą techniczną oraz warunkami określonymi w Wzorze umowy,

stanowiącym integralną część SIWZ. 7. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi na przedmiot

zamówienia: 60 miesięcy licząc od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego, a w

przypadku wyznaczenia w protokole odbioru końcowego terminu na usunięcie wad – od daty ich

usunięcia. Okres gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 8. Zamówienie musi być

realizowane zgodnie z warunkami umowy, której Wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ, jest

integralną częścią niniejszej dokumentacji i zapisy w niej zawarte traktuje się jako warunki udzielenia

zamówienia. 9. Warunki płatności określa Wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. 10.

Zaleca się, aby przed przygotowaniem i złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej obszaru

stanowiącego teren budowy. Wizję lokalną przewidziano w dni robocze (tj. od poniedziałku do
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piątku), w godzinach od 9:00 do 15:00. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego

w tej kwestii jest Agnieszka Gąska (tel. 81 517 72 10, 81 517 76 22, adres e-mail:

gok@agroturystyka.pl). Zainteresowani Wykonawcy proszeni są o zgłoszenie wniosku dokonania

wizji lokalnej na podany numer faksu / adres e-mail. 11. Jeśli w dokumentacji przetargowej wskazana

jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost

w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),

identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt – dopuszcza rozwiązania

równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako

rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie

gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. W przypadku opisania przez

Zamawiającego przedmiotu zamówienia poprzez odniesienie do norm, europejskich ocen

technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego. UWAGA: Jeżeli

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje

minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest

zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego

zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października

2013 r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 PZP, Wykonawca, który powołuje się na

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane

przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby)

zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę i

podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), osób

wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych

czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca

1974r. Kodeks pracy (t. j.: Dz. U. z 2018r., poz. 917, ze zm.): 1) Prace fizyczne przy wykonywaniu

robót budowlanych oraz robót towarzyszących, z wyłączeniem prac wykonywanych przez osoby

pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu przepisów ustawy Prawo

budowlane UWAGA: Szczegółowe określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których

mowa w art. 29 ust. 3a PZP, uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez

Wykonawcę tego wymagania, a także związanych z niespełnieniem tych wymagań sankcji i rodzaju

czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w

trakcie realizacji zamówienia, zawarte jest we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
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II.5) Główny kod CPV: 45233000-9

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233140-2

45233220-7

45100000-8

45111200-0

45111000-8

45110000-1

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach: 70

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 70 dni licząc od daty zawarcia umowy

z Zamawiającym, jednakże nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2019 r.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada

środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100.000,00 zł (słownie: sto

tysięcy złotych).

Informacje dodatkowe Zamawiający, w celu przeliczenia na PLN wszystkich wartości i danych

finansowych podanych w innych walutach, zastosuje średni kurs Narodowego Banku Polskiego

(NBP) aktualny na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu, ogłaszany w sposób przewidziany w

§8 uchwały Zarządu NBP nr 51/2002 z dnia 23 września 2002r. w sprawie sposobu wyliczania i

ogłaszania bieżących kursów walut obcych (tekst jedn.: Dz. Urz. NBP z 2013r., poz. 18, z późń.

zm.).

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący doświadczenia: Warunek

ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie,

wykonał łącznie co najmniej jedną robotę budowlaną (budowę lub przebudowę lub remont)

dotyczącą drogi (lub elementu drogi: chodnika lub jezdni lub zjazdu) lub drogi wewnętrznej oraz

załączy dowody potwierdzające, że robota budowlana została wykonane należycie, w

szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. UWAGA: Jako

zakończone (wykonane) roboty budowlane należy rozumieć doprowadzenie do realizacji

określonych robót budowlanych, tj. co najmniej do podpisania protokołu odbioru końcowego robót,

Świadectwa Przejęcia (dla inwestycji realizowanych zgodnie z Warunkami FIDIC) lub innego

równoważnego dokumentu, stwierdzającego zgodne z zamierzeniami wykonanie inwestycji. 2)

zdolności technicznej lub zawodowej dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do realizacji

przedmiotowego zamówienia zostaną skierowane osoby spełniającymi poszczególne wymagania,
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które będą pełniły niżej wskazane funkcje: 1. Kierownik robót w specjalności drogowej - 1 osoba:

a) posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej do kierowania robotami budowlanymi,

oraz b) spełnia wymóg, o którym mowa w art. 37c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 z późn. zm.)., tj. przez co

najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach

nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury, oraz c)

posiada co najmniej 12-miesięczne doświadczenie zawodowe po uzyskaniu uprawnień

budowlanych na stanowisku kierownika budowy. UWAGA: Ilekroć w SIWZ / Ogłoszeniu o

zamówieniu mowa jest o uprawnieniach budowlanych do kierowania robotami budowlanymi,

należy przez to rozumieć uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

rozumieniu przepisów Prawa budowlanego oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych

w budownictwie (Dz. U. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które

zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów bądź odpowiadające im

uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji

Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

których odpowiednie kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22

grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016r., poz. 65); Jeżeli wymiar wymaganego

doświadczenia, które muszą posiadać osoby skierowane do realizacji przedmiotowego zamówienia,

został w powyższej tabeli określony w miesiącach, należy przez to rozumieć pełne miesiące.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
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Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku

podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których

mowa powyżej w pkt. 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji

ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu

składania ofert. 3) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których

mowa w pkt. 2 powyzej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym

ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Do terminów wystawienia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,

stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa powyżej w pkt. 2. 4) Dokumenty, o których

mowa powyżej w pkt. 1-3, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia.
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III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

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

1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie

wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz robót budowlanych

wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów,

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

budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacją o tym czy roboty zostały

wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, sporządzony

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. UWAGA: Dowodami, o których mowa w pkt. 2, są

referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane

były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie

jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 3) Wykaz osób, skierowanych przez

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a

także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania

tymi osobami, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. 4) Zamawiający żąda od

Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych

w art. 22a PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń i dokumentów

wymienionych w sekcji III.4 ogłoszenia, na potwierdzenie, że wobec tych podmiotów nie zachodzą

podstawy do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP. 5) Dokumenty, o których

mowa powyżej w pkt. 1-3, składają łącznie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o

udzielenie zamówienia lub też z osobna każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
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USTAWY PZP

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

1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 PZP, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o

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

ust. 1 pkt 23 PZP. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 2. W przypadku

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia, o

którym mowa w ust. 1, może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 3. Dokumenty, o

których mowa powyżej w Rozdz. VI cz. D, składa z osobna każdy z Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. Wraz z ofertą, Wykonawca ma obowiązek złożyć: 1)

aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, w celu

wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega

wykluczeniu; 2) uzupełniony formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 3)

pełnomocnictwo, określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do

reprezentowania Wykonawcy (jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik); 4) pełnomocnictwo

do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o ile

dotyczy; 5) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna – oryginał dokumentu

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) – o ile dotyczy. 5. Wykonawca w sytuacji, gdy będzie

polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP,

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne

podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych

Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

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

wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje

roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. 6. W przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, Oświadczenie wskazane w ust. 1 pkt 1 składa każdy z

tych Wykonawców. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu

w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w

postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia. 7. Wykonawca, który powołuje się na zasoby
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innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz

spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu,

zamieszcza informacje dotyczące tych podmiotów w Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w

ust. 1 pkt 1. 8. Zamawiający żąda także, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie

części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw

wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieścił informacje dotyczące tych podwykonawców w

Oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4.000,00 PLN (słownie PLN: cztery

tysiące). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Warunki wniesienia

wadium - wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2)

poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym

że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)

gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w

art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości. 4. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące

wymogi: 1) być wystawione na Zamawiającego, 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta

(poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty

wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z

przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nr rachunku bankowego 24 8735 1017 1000

0010 2000 0010 z dopiskiem: - Wadium do przetargu na remont drogi oraz montaż tablic - Znak

sprawy: INR.271.01.2019 6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania

środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5, przed

upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny

termin składania ofert). 7. Zamawiający dopuszcza składanie do oferty dokumentów z ust. 3 pkt

2-5 tylko w formie oryginałów. Zaleca się zamieszczenie dowodów wniesienia wadium w ofercie.
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8. Warunki zwrotu wadium - Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie

po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy,

którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a PZP.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium

niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Termin ważności wadium musi być zgodny z

terminem związania ofertą. 10. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie je w

sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:
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IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
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Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena 60,00

oferowany okres gwarancji i rękojmi 40,00

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

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
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postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Warunki zmiany określa wzór umowy (zał. nr 5 do SIWZ).

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-03-29, godzina: 12:00,

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

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:
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Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

>

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Tak

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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