
Wlodawa: Remont drogi powiatowej Nr 1711 L od dr. woj. nr 818 do dr.
kraj. nr 82

Numer ogloszenia: 66274 - 2013; data zamieszczenia: 18.02.2013
OGtOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

zamieszczanie ogtoszenia: obowiqzkowe.
Ogtoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

I. 1) NAZJJVA1ADRES: larzqd Drag Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 Wfodawa, woj. lubelskie, tel. 82
5723018, faks 825725513.

Adres strony internetowej zamawiajqcego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJJ\CEGO: Administracja samorzqdowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

11.1)OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
11.1.1)Nazwa nadana zam6wieniu przez zamawiajqcego: Remont drogi powiatowej Nr 1711L od dr. woj. nr
818 do dr. kraj. nr 82.
11.1.2)Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane.
11.1.3)OkreSlenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zamowienia jest
remont drogi powiatowej Nr 1711L na odcinku 1480 m. SzczegOfowy opis przedmiotu zamowienia okresla projekt
wykonawczy przebudowy drogi oraz SzczegOfowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robot.
11.1.4)Czy przewiduje si~ udzielenie zam6wien uzupetniajqcych: nie.
11.1.5)Wsp61ny Stownik zam6wien (CPV): 45.23.31.20-6.
11.1.6)Czy dopuszcza si~ ztozenie oferty cZ~Sciowej: nie.
11.1.7)Czy dopuszcza si~ ztozenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

111.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Kazdy oferent przyst~pujqcy do przetargu obowiqzany jest wniese wadium w
wysokosci 10000,00 zt (stownie: dziesi~e tysi~cy zfotych) do dnia 6.03.2013r. do godz. 10:30. 2. Wadium moze
bye wnoszone w formach okreslonych wart. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych. 3. W przypadku,
kiedy wadium jest wnoszone w formie pieni~znej, nalezy je wpfacie przelewem z dopiskiem Remont drogi
powiatowej Nr 1711L na nast~pujqce konto: Bank SpOfdzielczy w Parczewie 56 8042 0006 0550 163220000040.
4. Wadium wnoszone w formie por~czen lub gwarancji powinno bye ztozone w oryginale i musi obejmowae caty
okres zwiqzania ofertq.
111.2)ZALlCZKI

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie
11I.3)WARUNKI UDZlAt.U W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEt.NIANIA
TYCH WARUNKOW

http://www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa nakladajCl obowiClzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie z:adnych wymagarl, kt6rych spelnienie
Wykonawca zobowiqzany jest wykazae w spos6b szczeg61ny

111.3.2)Wiedza i dOSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na potwierdzenie spetnienia warunku wiedzy i doswiadczenia Wykonawca powinien
wykazae, z:ew ciqgu ostatnich pi~ciu lat przed wszcz~ciem post~powania, a jez:eli okres
dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie wykonat, co najmniej 3 roboty odpowiadajqce
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiqcym przedmiot zam6wienia, z podaniem
ich opisu, oraz daty i miejsca wykonania oraz zatqczenie dokument6w potwierdzajqcych,
z:e roboty zostaty wykonane nalezycie. Ocena spelnienia przez Wykonawc~ warunk6w
udziatu w post~powaniu odbywae si~ b~dzie na podstawie przedtoz:onych przez
Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spelnienie warunk6w udziatu w
post~powaniu wedtug formuty spelnia - nie spelnia okreslony warunek

111.3.3)Potencjal techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na potwierdzenie spetnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjatem
technicznym Wykonawca winien wykazae dysponowanie nast~pujqcymi zasobami: 1.
Koparka - 1 szt. 2. Skrapiarka - 1 szt. 3. Samochody samowytadowcze - 3 szt. 4.
Rozktadarka mas bitumicznych - 1 szt. 5. Walec stalowy - 2 szt. 6. Walec wibracyjny - 1
szt. 7. Wytw6mia mas bitumicznych - 1 szt. Wytw6mia mas bitumicznych, z kt6rej
dostarczana b~dzie mieszanka mineralno - asfaltowa powinna bye zlokalizowana w
odlegtosci umoz:liwiajqcej dostarczenie masy na budow~ i wbudowanie przy zachowaniu
wymaganej temperatury wbudowania. Ocena spelnienia przez Wykonawc~ warunk6w
udziatu w post~powaniu odbywae si~ b~dzie na podstawie przedtoz:onych przez
Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spelnienie warunk6w udziatu w
post~powaniu wedtug formuty spelnia - nie spelnia okreslony warunek

111.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na potwierdzenie spetniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia Wykonawca winien wykazae 1 osob~ do pelnienia funkcji Kierownika
Budowy, minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci drogowej. Ocena spetnienia przez Wykonawc~ warunk6w
udziatu w post~powaniu odbywae si~ b~dzie na podstawie przedtoz:onych przez
Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spelnienie warunk6w udziatu w
post~powaniu wedtug formuty spelnia - nie spelnia okreslony warunek

11I.3.5)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spelniania tego warunku

Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazae posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia na wartose nie mniejszq niz:wysokose ceny ofertowej. Ocena
spelnienia przez Wykonawc~ warunk6w udziatu w post~powaniu odbywae si~ b~dzie na
podstawie przedtozonych przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych
spelnienie warunk6w udziatu w post~powaniu wedtug formuty spelnia - nie spelnia
okreslony warunek

111.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJJ\ DOSTARCZVC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEt.NIANIA WARUNKOW UDZlAt.U W POST~POWANIU ORAZ



NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

11I.4.1)W zakresie wykazania spefniania przez wykonawc~ warunk6w, 0 kt6rych mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, opr6cz oSwiadczenia 0 spetnieniu warunk6w udziatu w post~powaniu,

nalezy przedtozyc:
• wykaz rob6t budowlanych w zakresie niezb~dnym do wykazania spetniania warunku

wiedzy i doswiadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi~ciu lat przed u~ywem terminu

sktadania ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w post~powaniu, a jezeli okres

prowadzenia dziatalnosci jest kr6tszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartosci,

daty i miejsca wykonania oraz zatqczeniem dokumentu potwierdzajqcego, ze roboty

zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone

• wykaz narzqdzi, wyposazenia zaktadu i urzqdzen technicznych dost~pnych wykonawcy

ustug lub rob6t budowlanych w celu realizacji zam6wienia wraz z informacjq 0 podstawie

dysponowania tymi zasobami

• wykaz os6b, kt6re b~dq uczestniczy6 w wykonywaniu zamowlenia, w szczeg61nosci

odpowiedzialnych za swiadczenie ustug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i

wyksztatcenia niezb~dnych dla wykonania zam6wienia, a takze zakresu wykonywanych

przez nie czynnosci, oraz informacjq 0 podstawie do dysponowania tymi osobami

• oswiadczenie, ze osoby, kt6re b~dq uczestniczy6 w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajq obowiqzek posiadania takich uprawnien

• optaconq polis~, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci

zwiqzanej z przedmiotem zam6wienia

111.4.2)W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, nalezy przedtozyc:

• oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wtasciwego rejestru, jezeli odr~bne przepisy wymagajq wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu 0 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wczesniej niz 6 miesi~cy przed u~ywem terminu sktadania wniosk6w 0

dopuszczenie do udziatu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert, a

w stosunku do os6b fizycznych oswiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

111.4.3)Dokumenty podmiot6w zagranicznych

Jezeli wykonawca ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

przedktada:

111.4.3.1)dokument wystawiony w kraju, w kt6rym ma siedzib~ lub miejsce zamieszkania

potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesi~cy przed u~ywem terminu sktadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziatu w

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo sktadania ofert

111.6)INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt 111.4)albo w pkt 111.5)

1. Dow6d wniesienia wadium. 2. zaakceptowany (podpisany) wz6r umowy

111.7)Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zam6wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, u
kt6rych ponad 50 % pracownik6w stanowict osoby niepetnosprawne: nie



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona b~dzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje si~ istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopu5Zczalne zmiany postanowien umowy oraz okreSlenie warunk6w zmian
zamawiajqcy, zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamowien publicznych przewiduje mozliwosc dokonania zmian
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty polegajqcych na: 1) zmianie rozwiqzan technicznych w
dokumentacji projektowej: a) na wniosek Wykonawcy, za zgodq zamawiajqcego w trakcie prowadzenia
inwestycji, mogq bye dokonywane zmiany technologii wykonywania elementow robot; dopuszcza si~ je tylko w
przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiqzanie jest rownorz~dne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie
przewiduje projekt, a Wykonawca nie b~dzie zqdat zwi~kszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym
przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajqcy opis proponowanych zmian wraz z rysunkami;
projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i
akceptacji zamawiajqcego; powyzsze zmiany nie mogq zmieniac terminu zakonczenia robot, 2) zmianie terminu
zakonczenia zamowienia: a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystqpienia kl~ski
zywiotowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegajq od warunkow okreslonych w SST i uniemozliwiajq
prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen oraz dokonywanie odbiorow, b)
spowodowanej warunkami geologicznymi, wystqpieniem wykopalisk i odkrye archeologicznych oraz 0 znaczeniu
historycznym, bqdz wystqpieniem niewybuchow, niewypatow uniemozliwiajqcych prowadzenie robot; wszystkie
przedmioty 0 znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajqce znacznq wartose odkryte na terenie budowy, b~dq
przekazane pod opiek~ konserwatora zabytkow; Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy znaleziska przed
osobami trzecimi; Wykonawca niezwtoczne powiadomi inspektora nadzoru 0 takich odkryciach i wykona jego
polecenia, co do obchodzenia si~ z nimi i dalszego trybu post~powania. 3) zmianie spowodowanej wystqpieniem
sHy wyzszej, czyli zdarzenia, ktorego Strony nie mogty przewidziee i ktoremu nie mogty zapobiec, ani ktoremu
nie mogq przeciwdziatae, a ktore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w cz~sci lub catosci jego zobowiqzan;
jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu sHy wyzszej to inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie
umowy jest niemozliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to mozliwe i wstrzyma
roboty, a zamawiajqcy zaptaci wynagrodzenie za wykonane roboty
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt6rej jest dost~pna specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia:
zdpwlodawa. bip.mbnet. pi
Specyfikacj~ istotnych warunk6w zam6wienia mozna uzyskae pod adresem: zarzqd Drag Powiatowych
we Wtodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wtodawa.
IV.4.4) Termin sktadania wniosk6w 0 dopu5Zczenie do udziatu w post~powaniu lub ofert: 06.03.2013
godzina 10:30, miejsce: Siedziba zarzqdu Drag Powiatowych we Wtodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Wtodawa -
Sekretariat. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie zamawiajqcego w dniu 6.03.2013r. 0 godz. 10:45.
IV.4.5) Termin zwiClzania ofertCl:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczClce finansowania projektu/programu ze Srodk6w Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje si~ uniewaznienie post~powania 0 udzielenie zam6wienia, w przypadku
nieprzyznania Srodk6w pochodzClcych z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajClcych zwrotowi
Srodk6w z pomocy udzielonej przez panstwa cztonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), kt6re miaty bye przeznaczone na sfinansowanie catoSci lub cZ~Sci z "e' ~
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