Numer sprawy: ST-IV.272.11.2011
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH
w Kołobrzegu
uł. GcyfHów 8. tal. 352 88 10
78-100 K O Ł O B R Z E G

Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg,
tel. (fax) (094) 35 288 10

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego na:

„Remont drogi powiatowej nr 0289 Z Wartkowo - Robuń (od miejscowości
Wartkowo - od płyt betonowych do skrzyżowania w miejscowości Robuń dróg
powiatowych nr 0288Z i 0289Z) poprzez wykonanie pojedynczego
powierzchniowego utrwalenia na powierzchni około 12 000 m 2 (około 3,0 km)"

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
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I. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków
Zgodnie z art. 26 ust. 2a PZP, Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do wskazania, nie
później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.
l i braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust. l PZP.
0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. l PZP.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych
przez wykonawcę do wniosku.
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy
spełniają warunki określone w art. 22 ust, l ustawy, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy wykonaniem,
co najmniej trzech robót polegających na remoncie dróg o wartości minimum
200 000,00 zł brutto każda, w tym jednej o podobnym zakresie jak przedmiot
zamówienia.
- Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie
dokonana zgodnie z kryterium spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów
1 oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.
- Znaczenie warunku - bez znaczenia punktowego.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia:
- Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania
zadania.
- Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem
kadrowym, w tym minimum: Kierownikiem robót (minimalne wymagania: 4 lata stażu
pracy zawodowej, w tym minimum 2 lata jako kierownik budowy lub kierownik robót)
w następujących branżach:
• drogowej - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.
- Wykonawca załącza również do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać
zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres
wykonywanych przez nich czynności przy powyższym zamówieniu.
- Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie
dokonana zgodnie z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów
i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.
- Znaczenie warunku - bez znaczenia punktowego.
d) zdolności ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej
i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
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-

posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż
180 000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) PLN;
- posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia
200 000,00 (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) PLN.
- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych
przez wykonawcę do wniosku.
- Znaczenie warunku - bez znaczenia punktowego.

Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegalacych
zamówienia fnp. konsorcjum, spółka cywilna^.

się

o udzielenie

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa
w art. 24 ust. l ustawy PZP, natomiast warunki określone w Rozdziale II pkt I ppkt l
spełniają łącznie.

II. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mała dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1^ W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust, l ustawy w postępowaniach określonych w art. 26 ust, l ustawy
Zamawiający żąda:
1. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust l
ustawy (druk w załączeniu - formularz 3.1)
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawca składa następujące
dokumenty:
1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
- Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu
na zdolność finansową innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych
pomiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, składa
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą
podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b PZP,
potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego
zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów
dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego,
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może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie
opisanego przez zamawiającego warunku.
3. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawca składa następujące
dokumenty:
• wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy
i doświadczenia, wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania (zgodnie z treścią według
wzoru formularza 3.5) oraz załączeniem:
- dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone.
- Każde wymienione zadanie winno być potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru lub
referencjami zamawiającego, na rzecz którego było wykonane. Referencje muszą
zawierać co najmniej następujące informacje:
a) nazwę Zamawiającego, dla którego zamówienie było wykonywane;
b) zakres rzeczowy;
c) wartość zamówienia;
d) okres realizacji zamówienia;
e) informację o należytym wykonaniu zamówienia.
4. W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa następujące dokumenty:
• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie
dysponowania tymi zasobami (zgodnie z treścią według wzoru - formularz 3.6).
• 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 dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności; oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
(zgodnie z treścią według wzoru - formularz 3.4).

2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust, l
PZP. wykonawca składa następujące dokumenty:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (druk w załączeniu - formularz 3.1)
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l pkt
2 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy
PZP,
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia,
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4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia,
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
l pkt. 4 - 8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
l pkt 9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby o których mowa w art. 24 ust.l pkt. 5-8 PZP, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich
dokumenty zgodnie z przepisami § 2 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r.,
nr 226, póz.1817). Zgodnie z przepisami § 4 wyżej wymienionego rozporządzenia, jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w:
- pkt. II. 1) 2-4 i 6 niniejszej instrukcji - składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio,
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,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
A/ pkt. II. 1) 5 niniejszego ogłoszenia - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty
dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 PZP - wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wymienionych w pkt. II.1) 2-6
niniejszego ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 PZP,
oddzielnie wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24. ust. l PZP.
W związku z tym, każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia przekłada dokumenty wymienione w pkt. II.1) niniejszego ogłoszenia.
Wykonawca, powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, określonych w pkt. I. 2-5 i niniejszego ogłoszenia, na potencjał innych
podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b PZP. Wymagane dokumenty
i oświadczenia wymienione w pkt. I. 2-5 niniejszego ogłoszenia należy złożyć zgodnie
z przepisami § 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,
w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, póz.1817).
Nie dołączenie do wniosku wyżej wymienionych dokumentów skutkuje wykluczeniem
wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 UPZP.
3) Pozostałe dokumenty wymagane wraz z oferta;
1. Formularz oferty (druk w załączeniu - formularz 3.2)
2. Tabela wartości elementów scalonych (zgodnie z treścią według wzoru - formularz
3.3).
3. Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt
umowy w załączeniu).
4. Dowód wniesienia wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia
5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów
składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów
złożonych zamawiającemu. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać
czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest upoważniony.
Wszystkie wymienione w pkt. II dokumenty są składane w formie oryginału lub
kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/by
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
III.

Dostęp do SIWZ i załączników
Pełną dokumentację SIWZ można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zarządu Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg; pełna dokumentacja
SIWZ zostanie zamieszczona w ogólnie dostępnym formacie PDF (do odczytu program
Adobe Reader, MS Word) na stronie www.zdp.kolobrzeg.pl w rubryce przetargi
- zamówienia publiczne.

IV. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
- Remont drogi powiatowej nr 0289 Z Wartkowo - Robuń (od miejscowości Wartkowo - od
płyt betonowych do skrzyżowania w miejscowości Robuń dróg powiatowych nr 0288Z
i 0289Z) poprzez wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni
około 12 000 m 2 (około 3,0 km)" w tym:
- przygotowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;
- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu;
- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych z zastosowaniem emulsji i grysu przed
wykonaniem pojedynczego powierzchniowego utrwalenia;
- powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem
kamiennym bazaltowym 8 dm3/rn2 o frakcji 5-8 emulsja asfaltową KI - 70 klasa II,
gatunek I.
Opis wykonania przedmiotu zamówienia, z którym powinien zapoznać się
wykonawca.
dla
rzetelnej
wyceny
zadania,
przedstawiony
został
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w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na wyżej
wymienione roboty budowlane. Wszystkie dokumenty w załączeniu do SIWZ.
V. Kody CPV
45233220-7, Roboty w zakresie nawierzchni dróg
VI. Termin realizacli zamówienia
Zamawiający wymaga, aby przedmiot
zamówienia został zrealizowany do
15 lipca 2011 r. (w terminie tym winno nastąpić zakończenie robót budowlanych wraz
z gotowością do odbioru ostatecznego robót).
VII.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, jak również ofert wariantowych.

VIII. Podwykonawstwo
Główne roboty muszą być wykonywane przez Wykonawcę. Dopuszcza się wykonywanie
usług towarzyszących przez podwykonawców, którzy muszą zostać wcześniej
zaakceptowani przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
IX. Kryteria oceny oferty
100% - cena
Cena = 100% ; C = cena najkorzystniejszej oferty / cena badanej oferty x 100%.
X. Sposób obliczania ceny;
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu
o którym mowa w art. 632 Kodeksu Cywilnego.

zamówienia

będzie

ryczałtowe

XI. Wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości l 500,00 zł.
XII. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Zarządu Dróg
Powiatowych w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 8.
XIII. Termin składania ofert
upływa 20.05.2011 r. o godzinie 11:00.
XIV. Otwarcie ofert
Nastąpi dnia 20.05.2011 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 8, w pokoju Sekcji Technicznej.
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XV. Zamówienia uzupełnialace
Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówienia
wskazanych w ustawie PZP art. 67, ust. l, pkt 6.

uzupełniającego

na

zasadach

XVI. Termin związania oferta
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
XVII. Inne
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego
systemu zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej na powyższy przedmiot
zamówienia.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Kołobrzeg, dnia 04.05.2011 r.

SPORZĄDZIŁ

INSPEKTOR

ZATWIERDZIŁ
DYREKTOR

Paulina Łysoń
(podpis kierownica zmawiającego
lub osoby upoważnionej)

J
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