Og oszenie nr 31795 - 2017 z dnia 2017-02-24 r.
Opatówek: Przebudowa drogi gminnej 675537 P ul. Kaliska w miejscowo ci Sza"e
OG$OSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó finansowanego ze (rodków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog ubiega, si- wy cznie zak ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia alno(,, lub
dzia alno(, ich wyodr-bnionych organizacyjnie jednostek, które b-d realizowa y zamówienie, obejmuje spo eczn
i zawodow integracj- osób b-d cych cz onkami grup spo ecznie marginalizowanych
nie
Nale0y poda, minimalny procentowy wska1nik zatrudnienia osób nale0 cych do jednej lub wi-cej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni0 30%, osób zatrudnionych przez zak ady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ0CY
Post-powanie przeprowadza centralny zamawiaj cy
nie
Post-powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj cy powierzy /powierzyli przeprowadzenie post-powania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj cy powierzy /powierzyli prowadzenie post-powania:
Post-powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj cych
nie
Je0eli tak, nale0y wymieni, zamawiaj cych, którzy wspólnie przeprowadzaj post-powanie oraz poda, adresy ich
siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Post-powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa9stw cz onkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania post-powania wspólnie z zamawiaj cymi z innych pa9stw cz onkowskich Unii
Europejskiej – maj ce zastosowanie krajowe prawo zamówie9 publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Opatówek, krajowy numer identyfikacyjny 25085523900000, ul. ul. Plac Wolno(ci
14, 62860 Opatówek, woj. wielkopolskie, pa9stwo Polska, tel. 062 7618080, 7618454,, e-mail
przetargi@opatowek.pl, faks 627 618 017.
Adres strony internetowej (URL):
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJFCEGO: Administracja samorz dowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je0eli dotyczy):
Podzia obowi zków mi-dzy zamawiaj cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post-powania, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania post-powania z zamawiaj cymi z innych pa9stw cz onkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiaj cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post-powania, czy i w jakim zakresie
za przeprowadzenie post-powania odpowiadaj pozostali zamawiaj cy, czy zamówienie b-dzie udzielane przez
ka0dego z zamawiaj cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta ych
zamawiaj cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe ny i bezpo(redni dost-p do dokumentów z post-powania mo0na uzyska, pod adresem (URL)
nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona b-dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.opatowek.pl
Dost-p do dokumentów z post-powania jest ograniczony - wi-cej informacji mo0na uzyska, pod adresem
nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia u w post-powaniu nale0y przesy a,:
Elektronicznie

nie
adres
Dopuszczone jest przes anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u w post-powaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przes anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u w post-powaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
operator pocztowy, osobi(cie, pos aniec
Adres:
Urz d Miasta i Gminy Opatówek, 62-860 Opatówek, Plac Wolno(ci 14, pokój numer 13
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz-dzi i urz dze9 lub formatów plików, które nie s ogólnie
dost-pne
nie
Nieograniczony, pe ny, bezpo(redni i bezp atny dost-p do tych narz-dzi mo0na uzyska, pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Przebudowa drogi gminnej 675537 P ul. Kaliska w
miejscowo(ci Sza e
Numer referencyjny: Zp.In.271.2.2017
Przed wszcz-ciem post-powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie
II.2) Rodzaj zamówienia:
II.3) Informacja o mo0liwo(ci sk adania ofert cz-(ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz-(ci:
Nie
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko(,, zakres, rodzaj i ilo(, dostaw, us ug lub robót budowlanych lub
okre(lenie zapotrzebowania i wymaga9 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre(lenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, us ug- lub roboty budowlane: Zakres robót: I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I
ROZBIÓRKOWE 1.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa drogi w terenie równinnym wraz z
wyznaczeniem najni0szych punktów istniej cej niwelety wykonane przez uprawnionego geodet- - 4,100 km, 2.
Zabezpieczenie znaków geodezyjnych - 14 szt., 3. Rozebranie chodników z masy mineralno -bitumicznej i wylewek
betonowych- 1980,00 m2, 4. Rozebranie kraw-0ników betonowych na podsypce cementowo - piaskowej- 1600,00
m, 5. Rozebranie aw kraw-0nikowych z betonu - 96,00 m2, 6. Roboty remontowe - ci-cie pi nawierzchni
bitumicznych na g . 6-10cm - 8200,00 m, 7. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym za adowaniu
i wy adowaniu samochodem samowy adowawczym na odl. 20km - 610,00 m3, 8.Remont chodnika z kostki
brukowej betonowej -20% nowego materia u - 600,00 m3. 2. KOLIZJE 8. Regulacja pionowa studzienek dla
zaworów wodoci gowych - 86 szt. 9. Regulacja pionowa studzienek dla w azów kana owych - 26 szt. 10. Regulacja
pionowa studzienek dla kratek (ciekowych ulicznych - 7 szt. 11. Regulacja pionowa studzienek dla studzienek
telefonicznych - 16 szt. 3. ROBOTY ZIEMNE 12. Koryto o g . 16 cm w gruncie kat. III na ca ej szeroko(ci
chodników -3830,00 m2, 13, Koryto o g . 41 cm w gruncie kat. III na ca ej zjazdów - 1788.00 m2, 14. Koryto o g . 46
cm w gruncie kat. III na ca ej zatok autobusowych - 3140,00 m2, 15. Koryto o g . 25 cm w gruncie kat. III na ca ej
szer. (cie0ki rowerowej oraz pod (ciek - 9020,00 m2, 16. Rowki pod kraw-0niki i awy kraw-0nikowe o wym. 30x30
cm w gruncie kat. III-IV - 3970,00 mb, 17. Rowki pod obrze0a o wym. 20x20 cm w gruncie kat. III-IV - 4760,00 m,
18. Odmulenie rowów z namu u o grub. 50 cm z wyprofilowaniem skarp rowu - 3200,00 m, 4. ODWODNIENIE
DROGI 19. Wykonanie s czków odwadniaj cych z rur drenarskich fi 100 w filtrem z w ókna kokosowego lub
geow ókniny - 3000,00 m, 20. Przykanaliki z rur PVC o (r. 200 mm - 150,00 m, 21. Roboty ziemne wykonywane
koparkami podsi-biernymi o poj. y0ki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transportem. urobku na odl. do 5 km sam.
samowy ad. - 54,00 m3, 22. Studzienki (ciekowe uliczne kraw-0nikowe o (r. 500 z osadnikiem bez syfonu - 42
szt., 5. KRAWOPNIKI I OBRZEPA 23.Kraw-0niki betonowe wystaj ce o wym. 15x30 cm na podsypce cem. piaskowej wraz z aw betonow C8/10 - m 3170,00 m, 24. Kraw-0niki betonowe wystaj ce o wym. 12x25 cm na
podsypce cem. - piaskowej wraz z aw betonow C8/10 - 800,00 m, 25. Obrze0a betonowe o wymiarach 20x6 cm
na podsypce piaskowej z wype nieniem spoin piaskiem - 6600,00 m, 6. QCIEK 26. Rawa pod (ciek z betonu C8/10
(0,03m3) - 328,00 m3, 27.Qcieki uliczne z kostki brukowej betonowej gr. 8cm w dwóch rz-dach na podsypce cem piaskowej o gr. 3cm - 4100,00 m, 7. CHODNIK I PERONY 28. Mechaniczne profilowanie i zag-szczenie pod o0a
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. IIV - 3830,00 m2, 29. Warstwa odcinaj ca zag-szczana
mechanicznie - 10 cm grub. po zag-szcz. - 3830,00 m2, 30. Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo(ci 6 cm
szarej, uk adane na podsypce cementowo- piaskowej o gr. 3cm, spoiny wype niane piaskiem - 2681,00 m2,
31.Chodniki z kostki brukowej betonowej grubo(ci 6 cm czerwonej, uk adane na podsypce cementowo-piaskowej o
gr. 3cm, spoiny wype niane piaskiem - 1149,00 m2, 8. QCIEPKA ROWEROWA 32. Mechaniczne profilowanie i
zag-szczenie pod o0a pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. IIV - 7995,00 m2, 33. Warstwa odcinaj ca

zag-szczana mechanicznie - 10 cm grub. po zag-szcz. - 7995,00 m2, 34. Górna warstwa podbudowy z kruszywa
amanego twardego, grubo(, warstwy po zag-szczeniu 15 cm - 7995,00 m2, 35.Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-asfaltowych dla KR2, grubo(, warstwy (cieralnej po zag-szczeniu 4 cm, transport mieszanki
samochodami samowy ad. 5-10 t - 6970,00 m2, 9. ZJAZDY 36. Mechaniczne profilowanie i zag-szenie pod o0a
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I- V - 360,00 m2, 37. Warstwa odcinaj ca zag-szczana
mechanicznie - 10 cm grub. po zag-szcz. - 360,00 m2, 38. Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego
twardego, grubo(, warstwy po zag-szczeniu 15 cm - 360,00 m2, 39. Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo(ci
8 cm szarej, uk adane na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 3cm, spoiny wype niane piaskiem - 180,00 m2, 40.
Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubo(ci 8 cm czerwonej, uk adane na podsypce cementowo-piaskowej o gr.
3cm, spoiny wype niane piaskiem - 180,00 m2, 10. ZATOKI AUTOBUSOWE, PLACE MANEWROWE, MIEJSCA
POSTOJOWE I SKRZYPOWANIA 41. Mechaniczne profilowanie i zag-szczenie pod o0a pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV - 3140,00 m2, 42. Warstwa odcinaj ca zag-szczana mechanicznie - 10
cm grub. po zag-szcz. - 3140,00 m2, 43. Dolna warstwa podbudowy z kruszywa amanego twardego, grubo(,
warstwy po zag-szczeniu 15 cm - 3140,00 m2, 44. Górna warstwa podbudowy z kruszywa amanego twardego,
grubo(, warstwy po zag-szczeniu 10cm - 3140,00 m2, 45. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla
KR2, grubo(, warstwy wi 0 cej po zag-szczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowy ad. 5-10 t 3140,00 m2, 46. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych - 3140,00 m2, 11. JEZDNIA 47. Roboty
remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na g -b 0-4 cm z wywozem materia u do 1 km ( 30% powierzchni)
- 7380,00 m2, 48. Mechaniczne wyrównywanie istniej cej nawierzchni mieszank mineralno-asfaltow dla KR2,
transport mieszanki samochodami samowy adowczymi 5-10 , (r. gr. 3 cm - 1800 t, 49. Mechaniczne oczyszczenie
istniej cej jezdni - 24900 m2, 50. Skropienie emulsj asfaltow na zimno podbudowy; zu0ycie emulsji 0,3 kg/m2 49800,00 m2, 51. Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dla KR2, grubo(, warstwy (cieralnej po
zag-szczeniu 4 cm, transport mieszanki - 24900,00 m2, 12.OZNAKOWANIE 52.Oznakowanie poziome jezdni
farb chlorokauczukow - o( jezdni , przej(cia dla pieszych, skrzy0owania , linia kraw-dziowa oddzielaj ca jezdniod (cie0ki rowerowej, - 1138,00 m2, 53. Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 - 29 szt. 54. S upki do znaków drogowych z rur stalowych o (r. 70 mm z
przyspawanymi poprzeczkami na wysoko(ci 30-40cm od spodu rury + 0,06 m3 betonu - 29 szt. 55. Oznakowanie
poziome jezdni punktowymi elementami odblaskowymi typu "kocie oczka"- 200 szt. 56. Przebudowa systemu
aktywnej informacji wizualnej wraz z o(wietleniem przej(cia dla pieszych zasilanych bateri s oneczna - 1 szt. 57.
Znaki D-6 fluorescencyjne - 6 szt. 13. BARIERY OCHRONNE 58. Bariery ochronne stalowe jednostronne N2W2 o
masie 39.0 kg/m + zako9czenia barier. Rozstaw s upków co 2m. - 150,00 m, 59. Por-cze ochronne typ U11a 100,00 m, 14. ROBOYTY WYKOWCZENIOWE 60. Formowanie poboczy z gruntu - 4100,00 mb, 61. Plantowanie
(obrobienie na czysto) poboczy w gruntach kat. I-III wraz z uzupe nieniem ziemi -2250,00 m2, 62.Inwentaryzacja
powykonawcza - 1 kpl.
II.5) G ówny kod CPV: 45233140-2
II.6) Ca kowita warto(, zamówienia (je0eli zamawiaj cy podaje informacje o warto(ci zamówienia):
Warto(, bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca kowita maksymalna warto(,
w ca ym okresie obowi zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje si- udzielenie zamówie9, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3
ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane b-dzie zamówienie lub okres, na który zosta a zawarta umowa ramowa lub
okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zako9czenia: 31/08/2017
II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE
TECHNICZNYM

O

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM

I

III.1) WARUNKI UDZIARU W POSTOPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre(lonej dzia alno(ci zawodowej, o ile wynika to z
odr-bnych przepisów
Okre(lenie warunków: Zamawiaj cy nie precyzuje w tym zakresie 0adnych wymaga9, których spe nienie
Wykonawca zobowi zany jest wykaza, w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre(lenie warunków: Zamawiaj cy wymaga aby Wykonawca wykaza , 0e posiada op acon polis- o warto(ci co
najmniej 500.000,00 z . ( s ownie: pi-,set tysi-cy z otych ), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj cy,
0e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno(ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia alno(ci zwi zanej z

przedmiotem zamówienia. Ocena spe niania warunku udzia u w post-powaniu dokonana zostanie wed ug formu y
spe nia - nie spe nia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno(, techniczna lub zawodowa
Okre(lenie warunków: 1.Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca wykaza , 0e w okresie ostatnich 5 lat przed
up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia u w post-powaniu, a je0eli okres
prowadzenia dzia alno(ci jest krótszy - to w tym okresie, zrealizowa co najmniej 2 zadania zwi zane z budow lub
przebudow dróg( wykonanie nawierzchni z masy mineralno - asfaltowej ) o warto(ci nie mniejszej ni0 500.000,00
z brutto. Ocena spe niania tego warunku udzia u w post-powaniu zostanie dokonana zgodnie z formu spe nia nie spe nia w oparciu o o(wiadczenie oraz dokument jakim jest wykaz wykonanych zamówie9 w okresie ostatnich
5 lat. Z tre(ci o(wiadczenia i dokumentów przed o0onych w ofercie Zamawiaj cy sprawdzi czy Wykonawca spe nia
warunek. 2.Zamawiaj cy wymaga, aby Wykonawca wykaza , 0e dysponuje lub b-dzie dysponowa osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia w szczególno(ci: - kierownikiem budowy posiadaj cym uprawnienia
budowlane do prowadzenia robót w zakresie drogowych obiektów budowlanych ( specjalno(, drogowa ) lub
dokumenty równowa0ne. Ocena spe niania tego warunku udzia u w post-powaniu zostanie dokonana zgodnie z
formu spe nia - nie spe nia w oparciu o o(wiadczenie oraz dokument jakim jest wykaz osób skierowanych przez
Wykonawc- do realizacji zamówienia publicznego. Z tre(ci o(wiadczenia i dokumentów przed o0onych w ofercie
zamawiaj cy sprawdzi czy Wykonawca spe nia warunek.
Zamawiaj cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia u w
post-powaniu imion i nazwisk osób wykonuj cych czynno(ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj o
kwalifikacjach zawodowych lub do(wiadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre(lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiaj cy przewiduje nast-puj ce fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia okre(lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre(lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia okre(lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OQWIADCZEW SKRADANYCH PRZEZ WYKONAWCO W CELU WSTOPNEGO POTWIERDZENIA,
PE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPERNIA WARUNKI UDZIARU W POSTOPOWANIU ORAZ
SPERNIA KRYTERIA SELEKCJI
O(wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe nianiu warunków udzia u w post-powaniu
tak
O(wiadczenie o spe nianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OQWIADCZEW LUB DOKUMENTÓW , SKRADANYCH PRZEZ WYKONAWCO W POSTOPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOQCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) o(wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - za cznik nr 2 do formularza oferty ( Wykonawca, który
powo uje si- na zasoby innych podmiotów i Wykonawca, który zamierza powierzy, wykonanie cz-(ci zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia u w post-powaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w za czniku nr 2 do formularza oferty ) ; 2) aktualny odpis z w a(ciwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia alno(ci gospodarczej, je0eli odr-bne przepisy wymagaj wpisu
do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Prawo zamówie9 publicznych wystawiony nie wcze(niej ni0 6 miesi-cy przed up ywem terminu sk adania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udzia u w post-powaniu ; 3) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 lub wraz z ofert obowi zany jest przekaza,
Zamawiaj cemu o(wiadczenie o przynale0no(ci do tej samej grupy kapita owej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt
23. Wraz z z o0eniem o(wiadczenia, Wykonawca mo0e przedstawi, dowody, 0e powi zania z innym Wykonawc
nie prowadz do zak ócenia konkurencji w post-powaniu o udzielenie zamówienia za cznik nr 7 do formularza
oferty. 4) je0eli Wykonawca wykazuj c spe nienie warunków o których mowa w art.22 ust.1b ustawy polega na
zasobach innych podmiotów, na zasadach okre(lonych w art. 22a ust.1 ustawy, przedk ada tak0e dokumenty
dotycz ce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, okre(lonym w pkt 4.2 ppkt 2.
III.5) WYKAZ OQWIADCZEW LUB DOKUMENTÓW SKRADANYCH PRZEZ WYKONAWCO W POSTOPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOQCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPERNIANIA WARUNKÓW UDZIARU W POSTOPOWANIU:
1) o(wiadczenie o spe nieniu warunków udzia u w post-powaniu - za cznik nr 1 do formularza oferty (
Wykonawca, który powo uje si- na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spe niania w zakresie, w jakim
powo uje si- na ich zasoby, warunków udzia u w post-powaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w
o(wiadczeniu stanowi cym za cznik nr 1 do formularza oferty ; 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcze(niej ni0 w okresie ostatnich pi-ciu lat przed up ywem terminu sk adania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udzia u w post-powaniu, a je0eli okres prowadzenia dzia alno(ci jest krótszy - w tym okresie, wraz podaniem ich
rodzaju, warto(ci, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zosta y wykonane z

za czeniem dowodów okre(laj cych czy te roboty budowlane zosta y wykonane nale0ycie, w szczególno(ci
informacji o tym czy roboty zosta y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid owo uko9czone,
przy czym dowodami, o których mowa wy0ej s referencje b d1 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane by y wykonywane, a je0eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyska, tych dokumentów - inne dokumenty - za cznik nr 3 do formularza oferty; 3)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawc- do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno(ci
odpowiedzialnych za (wiadczenie us ug, kontrol- jako(ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie9, do(wiadczenia i wykszta cenia niezb-dnych do
wykonani zamówienia publicznego, a tak0e zakresu wykonywanych przez nie czynno(ci oraz informacj o
podstawie do dysponowania tymi osobami. które b-d uczestniczy, w wykonywaniu zamówienia, w szczególno(ci
odpowiedzialnych za (wiadczenie us ug, kontrol- jako(ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do(wiadczenia i wykszta cenia niezb-dnych dla wykonania
zamówienia, a tak0e zakresu wykonywanych przez nie czynno(ci, oraz informacj o podstawie do dysponowania
tymi osobami - za cznik nr 4 do formularza oferty; 4) o(wiadczenie, 0e osoby, które b-d uczestniczy, w
wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je0eli ustawy nak adaj obowi zek posiadania takich
uprawnie9 - za cznik nr 5 do formularza oferty; 5) op acon polis-, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzaj cy, 0e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno(ci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzia alno(ci zwi zanej z przedmiotem zamówienia; 5a) je0eli z uzasadnionej z przyczyny Wykonawca nie mo0e
z o0y, dokumentów dotycz cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj cego mo0e
z o0y, inny dokument, który w wystarczaj cy sposób potwierdza spe nianie opisanego przez Zamawiaj cego
warunku udzia u w post-powaniu; 6) Wykonawca mo0e w celu potwierdzenia spe niania warunków udzia u w
post-powaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz-(ci, polega,
na zdolno(ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
niezale0nie od charakteru prawnego cz cych go z nim stosunków prawnych; 7) Wykonawca, który polega na
zdolno(ciach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodni, Zamawiaj cemu, 0e realizuj c zamówienie, b-dzie
dysponowa niezb-dnymi zasobami tych podmiotów w szczególno(ci przedstawiaj c pisemne zobowi zanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezb-dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 8) ze
zobowi zania potwierdzaj cego udost-pnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie
wynika, zakres dost-pnych Wykonawcy zasobów innych podmiotów, sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu przez Wykonawc- przy wykonywaniu zamówienia publicznego oraz zakres i okres udzia u innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; 9) zamawiaj cy oceni, czy udost-pnione Wykonawcy przez inne
podmioty zdolno(ci techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaj na
wykazanie przez Wykonawc- spe niania warunków udzia u w post-powaniu oraz bada, czy nie zachodz wobec
tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust.5 pkt 1, 2, 4 ustawy prawo
zamówie9 publicznych;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OQWIADCZEW LUB DOKUMENTÓW SKRADANYCH PRZEZ WYKONAWCO W POSTOPOWANIU
NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOQCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.
25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wype niony formularz cenowy wraz z kosztorysem ofertowym stanowi cym za cznik nr 6 do formularza oferty;
2) dowód wp acenia (wniesienia) wadium; 3) o(wiadczenie, 0e Wykonawca zapozna si- z warunkami zamówienia i
z za czonymi istotnymi dla stron postanowieniami, które zostan wprowadzone do tre(ci zawieranej umowy oraz,
0e przyjmuje ich tre(, bez zastrze0e9 - na formularzu oferty.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj cy 0 da wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Zamawiaj cy wymaga wniesienia wadium w kwocie 30 000,00 z . S ownie: trzydzie(i tysi-cy z otych.Wadium
wnoszone w innych formach ni0 pieni dzu ( gwarancje i por-czenia ) nale0y z o0y, w formie orygina u w
sekretariacie Urz-du Gminy w Opatówku pokój nr 13.Do oferty nale0y za czy, potwierdzenie wniesienia wadium (
kopia potwierdzona za zgodno(, z orygina em ) lub kopi- dokumentu wadialnego potwierdzonego za zgodno(, z
orygina em przez Wykonawc-.
IV.1.3) Przewiduje si- udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
IV.1.4) Wymaga si- z o0enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do czenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie

Dopuszcza si- z o0enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do czenia do ofert katalogów
elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga si- z o0enia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza si- z o0enie oferty wariantowej
nie
Z o0enie oferty wariantowej dopuszcza si- tylko z jednoczesnym z o0eniem oferty zasadniczej:
nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia u w post-powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b-dzie zawarta:
Czy przewiduje si- ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si- z o0enie ofert w formie katalogów
elektronicznych:
nie
Przewiduje si- pobranie ze z o0onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz dzenia ofert w
ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z og oszeniem) nie
Nale0y wskaza, elementy, których warto(ci b-d przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si- ograniczenia co do przedstawionych warto(ci, wynikaj ce z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Nale0y poda,, które informacje zostan udost-pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b-dzie
termin ich udost-pnienia:
Informacje dotycz ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post-powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b-d warunki, na jakich wykonawcy
b-d mogli licytowa, (minimalne wysoko(ci post pie9):
Informacje dotycz ce wykorzystywanego sprz-tu elektronicznego, rozwi za9 i specyfikacji technicznych w zakresie
po cze9:
Wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie z o0yli nowych post pie9, zostan zakwalifikowani do nast-pnego etapu: nie
Warunki zamkni-cia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Okres gwarancji i r-kojmi
40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z og oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og oszeniem
Minimalne wymagania, które musz spe nia, wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrze0enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst-pnych bez
przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Nale0y poda, informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb- etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga9 zamawiaj cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysoko(ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwi zania stanowi ce podstaw- do sk adania ofert, je0eli zamawiaj cy przewiduje nagrody:
Wst-pny harmonogram post-powania:
Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi za9: nie
Nale0y poda, informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj ce minimalne wymagania, którym musz odpowiada, wszystkie
oferty:
Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj cych negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b-dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost-pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urz dze9 informatycznych:
Sposób post-powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre(lenie minimalnych wysoko(ci post pie9:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Wykonawcy, którzy nie z o0yli nowych post pie9, zostan zakwalifikowani do nast-pnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni-cia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre(ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotycz ce zabezpieczenia nale0ytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si- istotne zmiany postanowie9 zawartej umowy w stosunku do tre(ci oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: tak
Nale0y wskaza, zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj cy przewiduje mo0liwo(, zmian w umowie okre(lonych ni0ej oraz innych nieistotnych postanowie9
umowy. Je0eli w toku realizacji robót wyst pi konieczno(, wykonania zamówie9 dodatkowych nie obj-tych

zamówieniem podstawowym których warto(, nie przekroczy 50% ceny umownej to Wykonawca zobowi zany jest
do wykonania tych robót na dodatkowe zamówienie Zamawiaj cego udzielone na podstawie art.144 ust. 1 pkt 2
ustawy prawo zamówie9 publicznych. Wynagrodzenie Wykonawcy za te roboty ustalone zostanie po negocjacjach
z Wykonawc przyjmuj c jako podstaw- do wyceny: a) narzuty, stawka roboczogodziny, oraz ceny jednostkowe
materia ów i koszty pracy sprz-tu, nie mog by, wy0sze ni0 (rednie dla województwa wielkopolskiego wed ug
informacji "ORGBUD - SERWIS" w okresie realizacji zamówienia. Na wykonanie zamówie9 dodatkowych b-dzie
ka0dorazowo sporz dzany przez Wykonawc- i Inspektora Nadzoru protokó konieczno(ci akceptowany przez
Zamawiaj cego. Podstaw do sporz dzenia kosztorysu b-d KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
KNR wycena indywidualna. Je0eli w toku realizacji robót wyst pi konieczno(, wykonania robót dodatkowych lub
zaniechanie umówionych robót , to wysoko(, wynagrodzenia (zwi-kszenie, zmniejszenie) Wykonawcy za te roboty
ustalona zostanie kosztorysem dodatkowym, powykonawczym przyjmuj c do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty
zastosowane w kosztorysie ofertowym. Ceny materia ów i sprz-tu zostan przyj-te wed ug informacji "ORGBUD SERWIS" za ostatni kwarta poprzedzaj cy sporz dzenie kosztorysu - w przypadku braku w/w cen w kosztorysie
ofertowym. Na wykonanie robót dodatkowych, lub zaniechanie umówionych robót b-dzie ka0dorazowo
sporz dzany przez Wykonawc- i Inspektora Nadzoru protokó konieczno(ci akceptowany przez Zamawiaj cego.
Podstaw do sporz dzenia kosztorysu b-d KNR, a w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR wycena
indywidualna. Termin wykonania umowy mo0e ulec zmianie w przypadku wyst pienia okoliczno(ci, których nie
mo0na by o przewidzie, w og oszeniu o zamówieniu lub SIWZ pomimo zachowania nale0ytej staranno(ci w
szczególno(ci w przypadku wyst pienia niekorzystnych warunków uniemo0liwiaj cych zako9czenie prac. Termin
wykonania umowy mo0e ulec zmianie w przypadku wyst pienia konieczno(ci wykonania zamówie9 dodatkowych o
których mowa w § 10 ust. 2 projektu umowy, warunkuj cych prawid owe wykonanie przedmiotu zamówienia, o
czas niezb-dny do wykonania zamówie9 dodatkowych. Zamawiaj cy przewiduje równie0 mo0liwo(, zmiany
umowy je0eli WYKONAWCA na etapie sk adania oferty nie wskaza podwykonawcy do realizacji 0adnej z cz-(ci
zamówienia, jednak w trakcie wykonywania umowy WYKONAWCA b-dzie chcia skorzysta, z jego pomocy, to
zgoda ZAMAWIAJFCEGO na wprowadzenie podwykonawcy do umowy mo0e nast pi, na zasadach okre(lonych
we wzorze umowy, który stanowi za cznik numer 8 do SIWZ .
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udost-pniania informacji o charakterze poufnym (je0eli dotyczy):
Qrodki s u0 ce ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin sk adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia u w post-powaniu:
Data: 14/03/2017, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu sk adania wniosków, ze wzgl-du na piln potrzeb- udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og oszeniem):
nie
Wskaza, powody:
J-zyk lub j-zyki, w jakich mog by, sporz dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia u w post-powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si- uniewa0nienie post-powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania (rodków
pochodz cych z bud0etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj cych zwrotowi (rodków z pomocy udzielonej przez
pa9stwa cz onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia y by, przeznaczone na
sfinansowanie ca o(ci lub cz-(ci zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje si- uniewa0nienie post-powania o udzielenie zamówienia, je0eli (rodki s u0 ce sfinansowaniu
zamówie9 na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj cy zamierza przeznaczy, na sfinansowanie
ca o(ci lub cz-(ci zamówienia, nie zosta y mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Burmistrz Gminy Opatówek
/-/ Sebastian Ward-cki

