KD.272.2.2016

OGŁOSZENIE O ZAMOWIENIU

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bieszczadzki.pl , http://www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bip/

Ustrzyki Dolne: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik- Zatwarnica w km 10+600do km
10+950 i w km 12+450 do km 13+230”
Numer ogłoszenia na portalu UZP : 120960 -2016; data zamieszczenia: 13.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Ustrzykach Dolnych , ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne,
woj. podkarpackie, tel. 013 4711080, faks 013 4711073.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bieszczadzki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R
Smolnik- Zatwarnica w km 10+600do km 10+950 i w km 12+450 do km 13+230”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:1. Przedmiotem zamówienia
jest robota budowlana polegająca na wykonaniu zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr
2305R Smolnik- Zatwarnica w km 10+600 do km 10+950 i w km 12+450 do km 13+230” w zakresie
przebudowy odcinków i elementów drogi powiatowej Nr 2305 R , uszkodzonej w wyniku ulewnych i
nawalnych deszczy z miesiąca maja 2014 roku, poprzez ich odtworzenie.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane w asortymencie :
1.Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
1130*6,5 m2- 7345,00
Zatoka autobusowa 75,00 m2
razem m2- 7420,00
2 .Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy
1cm,(Krotność= 2)
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m2- 7420,000
3 .Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwa wiążąca
asfaltową, o grubości po zagęszczeniu 4cm,1130*5,1 m2 5763,000
Zatoka autobusowa 75,00 m2
razem m2- 5838,000
4.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą wiążącą
asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 4cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 4cm grubości
warstwy
m2- 5838,000
5.Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną
asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm, 1130*5 m2- 5650,00 m2
Zatoka autobusowa 75,00 m2
razem m2- 5725,000
6 .Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną
asfaltowa, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości
warstwy
m2- 5725,00
7.Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
1130*(0,75+0,75) m2- 1695,000
razem m2- 1695,000
8. Ręczne formowanie nasypów z gruntu kat .III-IV dowożonego samochodami samowyładowczymi
1130*0,5*2*0,2=226,00 m3
9.Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z kruszywem naturalnym
13dm3/m2 o frakcji 12-6
Pobocza 1130*0,75*2=1695 m2
Zjazdy 452,00 m2
razem m2- 2147,000
10. Rury HDPE o średnicy 50 przepustów rurowych pod zjazdami
31,00 m
11.Rury betonowe o średnicy 50cm przepustów rurowych pod zjazdami-skosy jako murki
10,00 m
12.Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm
razem m2- 455,000
13.Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm
razem m2- 455,000
14 .Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 30cm z wyprofilowaniem skarp
570,00*2+350,000
razem m 1490,00 m
15. Oczyszczenie z namułu przepustów o średnicy 0,6 m
70,00 m
16.Bariery jednostronne o masie 1m 24kg, dojazd do mostu 20,00+12,00
razem m- 32,000
Roboty należy wykonać etapowo bez zamknięcia całkowitego drogi.
2..Szczegółowy zakresy robót zawiera opis przedmiotu zamówienia, na który składają się: przedmiar
robót,, - załącznik nr 13 do SIWZ, część graficzna- sytuacje, zadania - załącznik nr 14 do SIWZ oraz
ogólne specyfikacje techniczne (zwane SST)- załącznik nr 15 do SIWZ.
3. .W przypadku, gdy w projekcie opisano materiały lub urządzenia za pomocą podania nazwy,
patentów lub pochodzenia, to w odniesieniu do tych materiałów lub urządzeń Zamawiający dopuszcza
ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie w prowadzonych robotach budowlanych innych
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równoważnych materiałów lub urządzeń pod warunkiem posiadania przez nie parametrów nie
gorszych niż materiały lub urządzenia, które one zastępują.
4..Lokalizacja – droga powiatowa Nr 2305R Smolnik-Zatwarnica w km 10+600do km 10+950 i w km
12+450 do km 13+230, na działkach ewidencyjnych nr 17/1 i 1 położonych w m. Zatwarnica na terenie
Gminy Lutowiska , Powiat Bieszczadzki, Województwo Podkarpackie.
Wykonawca jest zobowiązany do dokonania wizji lokalnej w terenie oraz zdobycia wszelkich informacji,
które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
Wykonawca zobowiązany jest również do opracowania stosownego projektu oznakowania robót i
uzyskania jego akceptacji przez organ zarządzający ruchem, wykonania i utrzymania oznakowania w
trakcie prowadzenia robót
5.. Przed terminem złożenia ofert do niniejszego postępowania nie zostanie zorganizowana wizja
lokalna, wszelkie informacje o przedmiocie zamówienia można uzyskać od Zamawiającego w sposób
określony w dalszej części SIWZ.
6.Wymagane udzielenie gwarancji na wykonane roboty minimum 36 miesięcy.
w trakcie prowadzenia robót.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6 –Roboty w zakresie naprawy dróg
45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45.23.32.92-2 – Instalowanie urządzeń ochronnych
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:05.08.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium:
1. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 7000,00 zł
(słownie: siedem tysięcy zł 00/100).
2.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a)

pieniądzu;
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Numer rachunku bankowego, na który należy wnosić wadium w formie pieniądza (ze wskazaniem na
blankiecie przelewu zamówienia, którego dotyczy: KD.272.2.2016 lub nazwa zamówienia:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2305R Smolnik- Zatwarnica w km 10+600 do km 10+950 i w km
12+450 do km 13+230”
Bank :Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych ,
ul. Bełska 12

nr konta 72 8621 0007 2001 0006 3249 0003

b)
poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d)

gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)
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. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz należy deponować w oryginale w kasie w siedzibie
Zamawiającego najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, a ich kserokopie poświadczone
za zgodność z oryginałem zaleca się dołączyć do oferty. Gwarancja winna być nieodwołalna i
bezwarunkowa. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób
reprezentacji Gwaranta (poręczyciela). Poręczenie, gwarancja musi być podpisana przez
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być
sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub
czytelny (z podaniem imienia
i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać
bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wpłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4 a i ust. 5 ustawy, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
4.Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.
5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał wniesienie
wadium za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że
otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
6 Wykonawca, który nie wniesie wadium, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie
uznana za odrzuconą.
7
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia.
8
Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
9
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy
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podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy,
lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,
o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej
przez wykonawcę jako najkorzystniejszej na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy PZP.
.10
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art.. 46 ust.5 ustawy PZP,
jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
1)
odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie;
2)

nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3)
zawarcie umowy w sprawie
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

zamówienia

publicznego

stało

się

niemożliwe

11.W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca, w przypadku wyboru jego oferty, może
wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
III.2) ZALICZKI
Zamawiający informuje ,ze nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań zakresie opisu spełniania tego
warunku udziału w postepowaniu. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego
warunku na podstawie złożonego oświadczenia.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według
formuły spełnia - nie spełnia

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
należycie
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie
roboty z zakresu budownictwa drogowego o wartości nie niższej niż 400 000,00 zł
brutto (słownie: czterysta tysięcy zł 00/100), obejmującą m.in. remont, przebudowę ,
naprawę odbudowę konstrukcji nawierzchni, poboczy ,zjazdów, renowację
odwodnienia wraz z przebudową , remontem przepustów , drogi
o długości co
najmniej 0,5 km .
Ocena warunku nastąpi w oparciu o wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie oraz dowody, określające, czy roboty zostały
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wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonych
dokumentów. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie
według formuły spełnia - nie spełnia
•

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że dysponuje (lub
będzie dysponować) co najmniej jedną samojezdną rozkładarką do mas bitumicznych
( min 4m) i jednym walcem statycznym samojezdnym o nacisku minimum 10 t.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku w oparciu o wykaz narzędzi i urządzeń
technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego wykazu.
Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie według
formuły spełnia - nie spełnia

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje (lub będzie
dysponować) co najmniej 5 osobami w tym:
a)
co najmniej 1. kierownikiem budowy posiadającego uprawnienia budowlane w
zakresie kierowania robotami w specjalności drogowej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290) lub odpowiadające im inne ważne
odpowiadające im uprawnienia budowlane, dopuszczone prawem.
b)
co najmniej 4. osobami do robót ręcznych, wobec których Zamawiający nie precyzuje
warunku dot. kwalifikacji zawodowych.
Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o wykaz osób, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia. Ocena spełniania warunku
udziału w postępowaniu dokonana zostanie według formuły spełnia - nie spełnia
Zamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności, jeżeli którakolwiek z uprawnionych osób
będzie posiadała więcej niż jedną z wymaganych przez Zamawiającego specjalności. Przez
uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 2016
r. poz.290) oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.)
lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej
obowiązujących przepisów.
Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie wymaganych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, spełniające wymogi
określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623, Dz.U.
z 2016r. poz.290.) oraz ustawy o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., Nr 65 z dnia 15.01.2016r.).
W przypadku nieznajomości przez wskazane osoby języka polskiego, Wykonawca na własny
koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie na bieżąco
wszystkich dokumentów, związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych
zarówno przez Wykonawcę jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca
zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, że tłumacz winien być biegłym w
tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi
wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane
prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz – zgodnie z ustawą
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.) – wpis na listę członków właściwej izby samorządu
zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim
terminem ważności.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca winien znajdować się w sytuacji finansowej i ekonomicznej
zapewaniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego
oświadczenia. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie
według formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców , o których mowa w pkt. 8.9 SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
•

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;

•

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
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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;

•

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.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

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;
•

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 udzielenie zamówienia albo składania ofert;

•

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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;

•

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 albo składania ofert;
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•

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 albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kompletna oferta winna zawierać dodatkowo:
a) wypełniony formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ,
b) kosztorys ofertowy - wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
c) wykaz części zamówienia (etapów zamówienia), których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom - wzór stanowi załącznik nr 12 do SIWZ,
d)projekt umowy zał. Nr 10,
e) pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na okres wykonywania zmówienia – wyłącznie w przypadku, jeżeli Wykonawca wykazał, że
przy realizacji zamówienia będzie polegał na zasobach innych podmiotów, ( wzór załącznik nr 12.1 do
SIWZ)
f )pełnomocnictwo, o ile ofertę podpisuje pełnomocnik
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
•

1 - Cena - 90

•

2 - Udzielony okres gwarancji - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
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Zamawiający wymaga zawarcia umowy wg wzoru załącznika nr 10 do SIWZ (wzór umowy). 2. Umowa
zostanie zawarta na podstawie złożonej przez Wykonawcę oferty. 3 Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z wymienionych niżej okoliczności oraz
zostaną uwzględnione opisane poniżej warunki wprowadzenia tych zmian: a) wystąpi korzystna dla
Zamawiającego możliwość zmiany terminu realizacji umowy spowodowana uzyskaniem dodatkowych
środków finansowych na realizację przedmiotu Umowy, b) wystąpi zmiana Wykonawcy w przypadku
sukcesji generalnej następującej w wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu, bądź dziedziczenia
oraz w przypadkach szczególnej sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek),
c) w wyniku zmiany stawki podatku VAT - należny podatek VAT naliczany zostanie do ceny netto w
fakturze wg stawki obowiązującej w momencie powstania obowiązku podatkowego, co nie dotyczy
przypadków objęcia Wykonawcy, który w dniu podpisania Umowy nie był płatnikiem VAT,
obowiązkiem podatkowym w zakresie tego podatku, d) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od
stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej (np. niesprzyjające warunki
atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia), które
uniemożliwiałyby terminowe wykonanie zobowiązań - Strony zobowiązują się do wspólnego określenia
nowego terminu realizacji przedmiotu umowy, e) w związku z zaistnieniem okoliczności, których
Zamawiający i Wykonawca nie przewidzieli w chwili zawarcia umowy. Wskazane okoliczności nie mogą
być wywołane przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać
ten skutek, iż, Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi
na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu umowy, f) w przypadku
wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy okoliczności uniemożliwiających jego wykonanie
zamówienia zgodnie z przyjętą technologią, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany technologii
wykonania robót w celu osiągnięcia zakładanych parametrów przedmiotu umowy, przy czym zmiana
ta nie będzie powodować zmiany wartości zamówienia podanej przez Wykonawcę w złożonej ofercie,
g) wystąpi możliwość zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w
szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność
przedmiotu umowy, h) zmiana terminu wykonania umowy zawartej w wyniku przedmiotowego
zamówienia w wyniku realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem
zamówienia, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
i) wystąpienia zmian obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), bądź przepisów
wewnętrznych, obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych, Powiecie
Bieszczadzkim wywierających bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie przedmiotu zamówienia, j)
zmiana terminu wykonania umowy może ulec zmianie w przypadku zaistnienia różnic pomiędzy
Stronami w ocenie przyjętych rozwiązań technicznych, technologicznych, gdy wymagane będzie
zasięgnięcie opinii nadzoru autorskiego, czy specjalistów innych branż, k) jeżeli zajdzie konieczność
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, SST albo w innych dokumentach, będących
podstawą realizacji przedmiotu zamówienia, wywołanych zmianami w przepisach prawa, norm i
standardów albo zmianami w wiedzy technicznej, itp., l) ograniczenie przedmiotu umowy w stosunku
do zakresu określonego w SIWZ nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania,
a w związku z tym nie jest podstawą do podnoszenia jakichkolwiek roszczeń wobec Zamawiającego. 4.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, termin realizacji umowy
ulega odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny na należyte spełnienie świadczenia, nie dłużej
jednak niż czas trwania tych okoliczności. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy
Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz,
zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 5. Pozostałe zmiany: a) zmiana
podwykonawcy, powierzenie wykonania części zakresu umowy podwykonawcy, zmiany zakresu
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wykonania części umowy przez podwykonawcę lub rezygnacja z podwykonawcy; jeżeli zmiana alb
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; b) zmiana
potencjału osobowego, przy pomocy którego Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot
umowy na inny, spełniający warunki określone w SIWZ i w niniejszej Umowie; zmiana potencjału
technicznego, przy użyciu którego Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy na inny,
spełniający warunki określone w SIWZ, c) zmiany wynikłe z rozbieżności lub niejasności w rozumieniu
pojęć użytych w Umowie w sprawie niniejszego zamówienia, których nie można było usunąć w inny
sposób a zmiana taka będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji d) zmiana lokalizacji, jeżeli konieczność taka wynikać będzie z przyczyn
technicznych, ekonomicznych lub prawnych, albo zaleceń organów opiniujących, zezwalających,
kontrolujących albo innych uprawnionych organów, 6. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby
pełniącej funkcje Kierownika budowy na inną osobę, spełniającą warunki określone w SIWZ i w
niniejszej Umowie po pisemnym poinformowaniu Zamawiającego o zamiarze zmiany i uzyskaniu jego
pisemnej akceptacji, wg następujących zasad: a) pisemna informacja złożona na dziennik podawczy w
siedzibie Zamawiającego (w Sekretariacie) nie później niż w terminie 5 dni przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji Umowy, b) w sytuacjach nagłych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w ppkt a) nie jest możliwe - w najkrótszym możliwym terminie.
Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikająca z braku Kierownika budowy będzie traktowana jako
przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu
zakończenia robót. 7. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp: a) zmiana danych
związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego).
b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 8.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia innych drobnych zmian w postanowieniach
umowy, które nie prowadzą do rozszerzenia zakresu przedmiotu zamówienia w rozumieniu art. 140
ust. 1 ustawy ani nie skutkują koniecznością zapłaty dodatkowego wynagrodzenia, jeżeli konieczność
wprowadzenia tych zmian pojawi się dopiero w trakcie realizacji umowy i wynika z przyczyn
niemożliwych do przewidzenia w momencie jej zawierania. 9. Wszystkie powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 10. Zmiany umowy są skuteczne, jeżeli
zostaną wprowadzone z zachowaniem formy pisemnej. 11. Umowa podlega unieważnieniu
w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 140 i 146 PZP.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
www.bieszczadzki.pl,
http://www.starostwo-ustrzyki.itl.pl/bip/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w
Ustrzykach Dolnych ,ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne, pokój nr 19-II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.5.2016r.
godzina 11:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych, ul. Bełska 22,38-700 Ustrzyki
Dolne, sekretariat urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: 1. Wartości szacunkowa przedmiotowego zamówienia wynosi poniżej kwot określonych
w przepisach na podstawie art. 11 ust 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych 2. Informacje n/t odwołań zawiera Dział VI ustawy pt. Środki
ochrony prawnej. 3. Poniżej art. 179 - 182 ustawy, informujące o środkach ochrony prawnej: Art. 179.
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi
konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5. Art. 180. 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie
wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o
cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3)
wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty
odwołującego. 3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 5.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do
jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za
pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Art. 181. 1. Wykonawca lub uczestnik
konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której
jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180
ust. 2. 2. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo
dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla
tej czynności. 3. Na czynności, o których mowa w ust. 2, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2. Art. 182. 1. Odwołanie wnosi się: 1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku
gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8; 2) w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2,
albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 2. Odwołanie
wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się
w terminie: 1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11
ust. 8; 2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż
12

kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 3. Odwołanie wobec czynności
innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się: 1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub
przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 2) w przypadku zamówień, których wartość
jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 4. Jeżeli zamawiający nie
opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał
wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia
oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie
później niż w terminie: 1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni
od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w
przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b)
zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera
uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę. 5. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin
składania ofert lub termin składania wniosków. 6. W przypadku wniesienia odwołania po upływie
terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę
orzeczenia.
IV.4.17) Czy 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
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty
elektronicznej.

z

zastosowaniem

aukcji

Źródła finansowania: Zadanie finansowane będzie ze środków Powiatu Bieszczadzkiego i środków
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach dotacji celowych z budżetu państwa
na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.
Otrzymują w dniu 13.05.2016r.
1.
Biuletyn Zamówień Publicznych –portal UZP
2.
Tablica ogłoszeń- siedziba SP ul. Bełska 22
3.
strona internetowa Starostwa Powiatowego w Ustrzykach Dolnych
4.
a/a
Oryginał podpisał Starosta Bieszczadzki
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