19.04.2017

Ogłoszenie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(jeżeli dotyczy):
http://www.bip.swiebodzin.eu
Ogłoszenie nr 68900 - 2017 z dnia 2017-04-19 r.

Świebodzin: Remont nawierzchni na terenie miasta i gminy Świebodzin
w roku 2017 z podziałem na 2 grupy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
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
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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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: Gmina Świebodzin, krajowy numer identyfikacyjny 97077053400000, ul.
Rynkowa 2, 66-200

Świebodzin, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 750 916, e-mail

zp@um.swiebodzin.pl, faks 684 750 916.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.swiebodzin.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
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):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
nie

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
tak
www.bip.swiebodzin.eu

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
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin - pokój nr 22 (sekretariat)

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
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni na terenie miasta i
gminy Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 2 grupy
Numer referencyjny: BiZP.271.12.2017
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:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części

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 Remont nawierzchni na terenie miasta i gminy
Świebodzin w roku 2017 z podziałem na 2 grupy: 1.1. Grupa 1 obejmująca wykonanie: 1) Zadanie 1:
Remont nawierzchni parkingu przy ul. Łużyckiej w Świebodzinie - część działki nr 795/16, polegający
m.in. na: a) sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 3 cm o pow. ok. 21,5 m2, b)
oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy o pow. ok. 120 m2, c)
wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy ścieralnej o pow. ok. 120 m2, d)
wykonaniu studzienki ściekowej w ilości 1 szt., e) regulacji pionowej studzienek dla włazów kanałowych
w ilości ok. 2 szt. 2) Zadanie 2: Remont nawierzchni drogi i parkingu przed ŚSM w Świebodzinie,
polegający m.in. na: a) sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 3 cm o pow. ok. 60 m2,
b) oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy o pow. ok. 650 m2, c)
wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy ścieralnej o pow. ok. 860 m2, d)
rozbiórce krawężników betonowych o długości ok. 65 m, e) ustawieniu krawężników betonowych o
długości ok. 65 m, f) wykonaniu studzienki ściekowej w ilości 1 szt., g) regulacji pionowej studzienek dla
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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włazów kanałowych w ilości ok. 5 szt. 3) Zadanie 3: Przebudowa drogi tłuczniowej na działce nr 88/1
przy ul. Sobieskiego w Świebodzinie, polegająca m.in. na: a) rozbiórce nawierzchni z kostki betonowej o
pow. ok. 40 m2, b) rozbiórce krawężników betonowych o długości ok. 6 m, c) ustawieniu krawężników
betonowych o długości ok. 6 m, d) mechanicznym skropieniu emulsją asfaltową podbudowy o pow. ok.
480 m2, e) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy wiążącej o pow. ok.
480 m2, f) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy ścieralnej o pow. ok.
480 m2. Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany w Kosztorysach
ofertowych - zał. nr 1a-1-1, zał. nr 1a-1-2 i zał. nr 1a-1-3 oraz w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. i/lub 1.2. Grupa
2 obejmująca wykonanie: 1) Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi przy ul. Poznańskiej w Świebodzinie część działki nr 576, polegający m.in. na: a) sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 3
cm o pow. ok. 65 m2, b) oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy o
pow. ok. 320 m2, c) wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy ścieralnej o
pow. ok. 320 m2. 2) Zadanie 2: Remont nawierzchni drogi w m. Wilkowo - część działki nr 12,
polegający m.in. na: a) sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 3 cm o pow. ok. 110
m2, b) oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy o pow. ok. 880 m2, c)
wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy ścieralnej o pow. ok. 880 m2, d)
rozbiórce krawężników betonowych o długości ok. 60 m, h) ustawieniu krawężników betonowych o
długości ok. 60 m, i) wykonaniu nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej z rozbiórki o pow.
ok. 60 m2. 3) Zadanie 3: Remont nawierzchni drogi łączącej byłą DK3 z drogą wojewódzką nr 303,
polegający m.in. na: a) sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej na średnią grubość 3 cm o pow. ok. 45 m2,
b) oczyszczeniu mechanicznym i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy o pow. ok. 680 m2, c)
wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwy ścieralnej o pow. ok. 680 m2.
Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany w Kosztorysach
ofertowych - zał. nr 1a-2-1, zał. nr 1a-2-2 i zał. nr 1a-2-3 oraz w Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. Wykonawca
musi uwzględnić w swojej ofercie, odrębnie dla każdego Zadania, wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty: a) wywiezienia materiałów, gruzu i śmieci z terenu
robót - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się
odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów,
które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów, b) zakupu i dostawy materiałów, c)
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), d) zabezpieczenia i oznakowania terenu

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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robót, e) opracowania, uzgodnienia i wprowadzenia projektu czasowej organizacji ruchu na Zadanie 3
(Grupa 2), f) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 60 000,00 zł (Grupa 1), 60 000,00 zł
(Grupa 2), g) przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów
niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, h) uporządkowania terenu po wykonaniu robót.
3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren robót na
własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia
Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie
na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 (Grupa 1, Grupa 2)
do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:45233140-2, 45111300-1, 45111200-0
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
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:
data zakończenia: 30/09/2017

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą że
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali: a) Grupa 1: co najmniej 2 roboty polegające na
wykonaniu nawierzchni dróg, placów, parkingów z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 800
m2 każda, b) Grupa 2: co najmniej 2 roboty polegające na wykonaniu nawierzchni dróg, placów,
parkingów z masy bitumicznej o powierzchni co najmniej 1000 m2 każda,z załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym
czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. 2)
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują lub będą
dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji: a) Grupa 1: co najmniej
1 osobę, w charakterze kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie z co najmniej 3-letnim
doświadczeniem w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych. b) Grupa 2: co
najmniej 1 osobę, w charakterze kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem
w kierowaniu robotami po uzyskaniu uprawnień budowlanych.
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

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(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) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2)
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) Odpisu 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 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W

https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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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) Zdolności technicznej lub zawodowej: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku
opisanego w pkt 2.2.1) ROZDZIAŁU X. SIWZ, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, 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. b) Wykazu osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, w zakresie niezbędnym do wykazania
spełnienia warunku opisanego w pkt 2.2.2) ROZDZIAŁU X. SIWZ, 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
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 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Formularz oferty - załącznik nr 1-1 (Grupa 1) do SIWZ, załącznik nr 1-2 (Grupa 2) do SIWZ. 2)
Kosztorys ofertowy - załącznik nr 1a-1-1, załącznik nr 1a-1-2, załącznik nr 1a-1-3 (Grupa 1) do SIWZ,
załącznik nr 1a-2-1, załącznik nr 1a-2-2, załącznik nr 1a-2-3 (Grupa 2) do SIWZ. 3) Oświadczenie o
braku podstaw wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do
SIWZ. 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby 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 o tych podmiotach w
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Oświadczeniu - załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedstawia zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia np. zobowiązanie zgodnie
ze wzorem - załącznik nr 6 do SIWZ. 5) Wykonawca,który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z
udziału w postępowaniu - zamieszcza informacje o tych podwykonawcach w Oświadczeniu - załącznik
nr 2 do SIWZ. 6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia odrębnie
składa Oświadczenie - załącznik nr 2 do SIWZ. 7)Dowód wniesienia wadium. 8) Pełnomocnictwo
ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego
w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

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. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1) Grupa 1: 3 000,00 zł (słownie:
trzy tysiące złotych 00/100). 2) Grupa 2: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). 2.
Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach
ubezpieczeniowych, - 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
(Dz. U. z 2016 r. poz. 359). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione
przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 05.05.2017 r., do godz. 12:00. 4. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020
5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: 1) Grupa 1: „Wadium: Remont nawierzchni Grupa 1” 2) Grupa 2: „Wadium: Remont nawierzchni - Grupa 2” Kopię przelewu wadium należy
załączyć do oferty. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na
rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione
w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub
gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z
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ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub
w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej
oferty, z oznaczeniem: 1) Grupa 1: „Wadium: Remont nawierzchni - Grupa 1” 2) Grupa 2: „Wadium:
Remont nawierzchni - Grupa 2” Kopię dokumentu wadium należy załączyć do oferty. 8. Wniesienie
wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium
zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy
zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert.
9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym
prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności
następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia
(Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę
gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do
bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5
ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę
Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.

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

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
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Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

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:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się 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 się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
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Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
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:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena brutto oferty

60

Okres gwarancji jakości i rękojmi 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
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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 nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

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: nie
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
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zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
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
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
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:
Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy w następujących przypadkach: 1. Zmiana
terminu wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2, możliwa będzie w następujących
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przypadkach: 1) Wstrzymania robót na mocy decyzji uprawnionych organów do wstrzymania lub
przerwania robót, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, co uniemożliwia
terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; Wydłużenie terminu może nastąpić o okres
wynikający z decyzji organów. 2) Wstrzymania robót na mocy decyzji Zamawiającego lub innych
organów, z przyczyn innych, niż związane z błędnym sposobem realizacji robót przez Wykonawcę,
użyciem przez niego wadliwych materiałów czy też naruszeniem przez Wykonawcę przepisów prawa. 3)
Wystąpienia w trakcie wykonywania robót kolizji z sieciami lub innymi przeszkodami, które nie były
możliwe do przewidzenia po przeanalizowaniu dokumentów przetargowych dostarczonych Wykonawcy
przez Zamawiającego. 4) Zaszła konieczność wykonania robót rodzajowo nie występujących w ofercie
Wykonawcy lub robót zamiennych rodzajowo nie występujących w ofercie Wykonawcy, których
wykonanie w sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;
Wydłużenie terminu może nastąpić o okres wynikający z protokołów ustaleń. 5) Inne nieprzewidziane
przez strony zdarzenia, których strony nie mogły przewidzieć, a których wykonanie w sposób
obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy; Wydłużenie terminu
może nastąpić o okres wynikający z protokołów ustaleń. 6) Wykonawca nie uzyskał pozytywnej decyzji,
opinii właściwego organu w sprawie projektu czasowej organizacji ruchu w terminie miesiąca od daty
udokumentowanego złożenia wniosku, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia
terminowe zakończenie przedmiotu umowy. 1.1. W przypadku wystąpienia przyczyn, o których mowa
w ust. 1, Strony mogą uzgodnić nowe terminy realizacji przedmiotu niniejszej umowy w formie
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2. Wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych
części przedmiotu umowy, które będą realizowane przy udziale podwykonawców - zmiana sposobu
realizacji przedmiotu umowy w tym zakresie możliwa będzie w przypadku, gdy Wykonawca nie
zadeklaruje w swojej ofercie wykonania przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, lub
zadeklaruje wykonanie części przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców w określonym zakresie,
a docelowo zechce dokonać zmiany tego zakresu lub konkretnego podwykonawcy. 3. W zakresie, o
którym mowa w § 9 ust. 1 tzn. zlecania przedmiotu umowy podwykonawcom, o ile zmiana taka
przyczyni się do poprawienia szybkości lub jakości robót stanowiących przedmiot umowy, uchylenia
niebezpieczeństwa opóźnień w realizacji umowy, względnie wskazana jest ze względu na wymóg
specjalistycznej wiedzy lub doświadczenia, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu
umowy. 4. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia uzasadnione jest okolicznościami nie dającymi
się wcześniej przewidzieć, a pozwolą na wykonanie przedmiotu umowy, tak by w pełni służył
określonemu celowi. 5. Zmiany numeru rachunku Wykonawcy wskazanego w ofercie Wykonawcy. 6.
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Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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: 05/05/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: 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: nie
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
Część nr: 1

Nazwa: Grupa 1

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
https://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=f94eda37-37df-42a0-961a-d312b1752d1e&path=2017%5c04%5c20170419%5c68900_2017.html
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budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:1. Grupa 1, w tym: 1) Zadanie 1: Remont nawierzchni parkingu przy ul. Łużyckiej w
Świebodzinie - część działki nr 795/16. 2) Zadanie 2: Remont nawierzchni drogi i parkingu przed ŚSM w
Świebodzinie. 3) Zadanie 3: Przebudowa drogi tłuczniowej na działce nr 88/1 przy ul. Sobieskiego w
Świebodzinie. Zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany w
Kosztorysach ofertowych - zał. nr 1a-1-1, zał. nr 1a-1-2 i zał. nr 1a-1-3 oraz w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111300-1, 45111200-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

Cena brutto oferty

60

Okres gwarancji jakości i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2

Nazwa: Grupa 2

1) 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.Grupa 2, w tym: 1) Zadanie 1: Remont nawierzchni drogi przy ul. Poznańskiej w
Świebodzinie - część działki nr 576, 2) Zadanie 2: Remont nawierzchni drogi w m. Wilkowo - część działki
nr 12. 3) Zadanie 3: Remont nawierzchni drogi łączącej byłą DK3 z drogą wojewódzką nr 303. Zakres
robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę został wskazany w Kosztorysach ofertowych - zał.
nr 1a-2-1, zał. nr 1a-2-2 i zał. nr 1a-2-3 oraz w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót
- zał. nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6, 45233140-2, 45111300-1, 45111200-0
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 30/09/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

Cena brutto oferty

60

Okres gwarancji jakości i rękojmi 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
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