
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.lask.pl/archiwum/przetargi

Łask: Budowa ulicy Ł ącznej, Pi ęknej w Kolumnie

Numer ogłoszenia: 27915 - 2014; data zamieszczenia:  12.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Łask , ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, woj. łódzkie, tel. 043 6768300, faks 043

6768388.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.lask.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Budowa ulicy Łącznej, Pięknej w Kolumnie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem niniejszego zamówienia

jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. Budowa ulicy Łącznej, Pięknej w Kolumnie. Zakres robót obejmuje:

Roboty przygotowawcze i ziemne. Rozbiórkę elementów w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu

zamówienia. Wykonanie podsypki piaskowej. Wykonanie podbudowy tłuczniowej. Okrawężnikowanie jezdni.

Budowa chodników z kostki betonowej typu Holland. Wykonanie zjazdów do posesji. Ułożenie warstw

bitumicznych z mieszanek asfaltobetonowych. Regulacja studzienek i zaworów oraz wpustów, jeśli to konieczne.

Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Wykonanie uszczelnienia istniejącego kanału deszczowego,

jeśli to konieczne. W przypadku stwierdzenia nieszczelności kanału Wykonawca dokona jego odkrycia i w

miejscu jego nieszczelności dokona uszczelnienie np. powłoką bitumiczną i dwiema warstwami papy na lepiku.

Uwaga! w dokumentacji projektowej, na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę, zmieniono

konstrukcję nawierzchni - przekrój do zamiennej konstrukcji - załącznik nr 9 do SIWZ. Szczegółowy opis

przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru

robót budowlanych stanowiących załączniki nr 9 i 10 do SIWZ. Przedmiar robót stanowi jedynie element

pomocniczy do wyliczenia ceny ofertowej - załącznik nr 11 do SIWZ. Wszystkie wbudowane materiały i wyroby

muszą posiadać niezbędne dopuszczenia wymagane Prawem Budowlanym. Wszystkie nazwy własne urządzeń

i materiałów użyte w dokumentacji przetargowej są podane przykładowo i określają jedynie minimalne

oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard i mogą być zastąpione przez inne równoważne,
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jednak obowiązek udowodnienia równoważności, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych

należy do Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i

urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż

określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów,

uwiarygodniających te materiały i urządzenia. Złożone wyżej wskazane dokumenty będą podlegały ocenie przez

autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez

Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty z powodu równoważności zaproponowanych zamienników. Minimalne

parametry doboru rozwiązań równoważnych: Projektowany przepust kablowy AROT - dzielona rura do ochrony

istniejących kabli oraz naprawy kanalizacji kablowych do stosowania pod drogami, ulicami i torowiskami; rura

wykonana z materiału o kolorze niebieskim. W celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych

w ramach niniejszego postępowania, zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji

zamówienia a w szczególności oględzin zagęszczenia gruntu po wybudowanym w 2013 r. kanale deszczowym

na odcinku ul. Łącznej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca. UWAGA:

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przed zawarciem umowy

dostarczyć Zamawiającemu kosztorys ofertowy w formie uproszczonej, odzwierciedlający cenę za wykonanie

przedmiotu zamówienia, zawartą w formularzu ofertowym. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w

cenie ofertowej wszelkich kosztów i czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z

prawem i najlepszą wiedzą techniczną, w tym w szczególności: robót przygotowawczych i porządkowych,

wycinki drzew, wykonania projektu tymczasowego oznakowania, wykonania i utrzymania oznakowania

tymczasowego, które będzie wymuszone organizacją robót, organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

zajęcia pasa drogowego, ewentualnego zorganizowania i zagospodarowania placu budowy, wykonania

dokumentacji powykonawczej oraz pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą.

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza musi być złożona do ośrodka geodezyjnego wraz z oświadczeniem

geodety, że obiekt został wybudowany zgodnie z projektem, nie później niż na dzień zgłoszenia gotowości do

odbioru robót. Do zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca załączy potwierdzenie wydane przez

ośrodek geodezyjny złożenia inwentaryzacji powykonawczej. Wykonawca będzie prowadził roboty w sposób

powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego. W celu bezkolizyjnego dojazdu do

przedszkola oraz korzystania przez mieszkańców z wjazdów i dojść do posesji Wykonawca na minimum 2 dni

przed rozpoczęciem robót, powiadomi Zamawiającego oraz mieszkańców o terminie i zakresie wykonywanych

robót. Wykonawca zobowiązany będzie przyjąć na siebie obowiązki wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z

dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) i zagospodaruje na swoją

odpowiedzialność i koszt odpady powstałe podczas realizacji zadania. Materiały z rozbiórki nadające sie do

ponownego wykorzystania, np. trylinka Wykonawca ma obowiązek przewieźć w miejsce wskazane przez

Inwestora w odległości do 5 km. Materiał rozbiórkowy pochodzący z wierzchniej warstwy drogi Wykonawca ma

obowiązek przewieźć we wskazane przez Inwestora miejsce w odległości do 5 km. Wykonawca ponosi pełną

odpowiedzialność (w tym finansową) za wszelkie uszkodzenia spowodowane podczas wykonywania robót, w

tym również za uszkodzenia sieci bądź instalacji znajdujących się na terenie budowy..

II.1.5) przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

2 z 6 2014-02-12 11:03



Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia

podstawowego polegających na powtórzeniu robót składających się na to zamówienie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.31.20-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 16.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zasady wnoszenia wadium Wykonawca przystępujący do przetargu jest

obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 15 000,00 PLN. Wadium może

być wniesione w jednej formie lub kilku z form określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. Wadium wnoszone w

pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 84 1240 3288 1111 0000 2807 7394.

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert

znajdzie się (zostanie zaksięgowane) na koncie Zamawiającego. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz,

należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału wraz z ofertą w jednym opakowaniu

(oryginału prosimy nie złączać trwale z formularzem ofertowym). Zamawiający zwraca, zatrzymuje oraz żąda

ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Wykonawcy, którzy udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w

okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 robót budowlanych polegających na budowie lub

przebudowie drogi o nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda.

Jeżeli załączony wykaz wykonanych robót budowlanych będzie potwierdzać wartość tych robót w

walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien dokonać przeliczenia na PLN wg średniego kursu NBP z

dnia, w którym roboty zostały ukończone. W przypadku, gdy w przedstawionym wykazie wskazane

zostaną przez Wykonawcę wartości w walucie innej, niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia na

PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym roboty zostały ukończone.
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III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego spełniający ponadto warunki dotyczące

dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub

będą dysponować co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi

w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które uprawniają do

pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie (kierownik budowy).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania

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

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

załączeniem  dowodów  dotyczących  najważniejszych  robót,  określających,  czy  roboty  te  zostały

wykonane w sposób należyty  oraz wskazujących,  czy  zostały  wykonane zgodnie  z  zasadami  sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub

złożenia  poświadczeń,  w  tym  informacja  o  robotach  budowlanych  niewykonanych  lub  wykonanych

nienależycie

Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę  w wykazie i

złożenia poświadczeń: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o

nawierzchni bitumicznej o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda.;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat

ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a

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

osobami;

oświadczenie,  że osoby,  które będą  uczestniczyć  w wykonywaniu zamówienia,  posiadają  wymagane

uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=2...

4 z 6 2014-02-12 11:03



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

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

wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W jej treści, która nie

podlega negocjacjom, podano wszelkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz

dopuszczalne zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z Wykonawcą

wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie niepowodującym istotnych

zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.lask.pl/archiwum/przetargi

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Łasku, ul.
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Warszawska 14, 98-100 Łask.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  27.02.2014

godzina 10:30, miejsce: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, parter - sala 100 Biuro Obsługi

Interesanta.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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