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Wlodawa: Remont cZClstkowy nawierzchni bitumi~znychdrag
,

powiatowych
Numer ogloszenia: 69300 - 2013; data zamieszczenia: 19.02.2013

OGlOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogfoszenia: obowiqzkowe.
Ogfoszenie dotyczy: zamowienia publicznego.

I. 1) NAZWA 1ADRES: zarzqd Drog Powiatowych , ul. Lubelska 60/6, 22-200 W~odawa,woj. lubelskie, tel. 82
5723018, faks 82 5725513. /

Adres strony internetowej zamawiaj,\cego: 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 zamawiaj,\cego: Remont cZqstkowy nawierzchni bitumicznych
drog powiatowych.
11.1.2)Rodzaj zam6wienia: roboty budowlane.
11.1.3)Okreslenie przedmiotu oraz wielkoSci lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zamowienia jest
remont cZqstkowy nawierzchni bitumicznych drog powiatowych emulsjq asfaltowq i grysem bazaltowym w i1osci:
- wyboje 0 sredniej g~~bokosci 3 cm - 5000 m2, - rakowiny i sp~kania - 12 000 m2.
11.1.4)Czy przewiduje si~ udzielenie zam6wien uzupefniaj,\cych: tak.

OkreSienie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zam6wien uzupetniaj,\cych
zamawiajqcy przewiduje zamowienia uzupetniajqce, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy
Prawo zamowien publicznych stanowiqcych nie wi~cej niz 50% wartosci zamowienia podstawowego

11.1.5)Wsp61ny Sfownik Zam6wien(CPV): 45.23.31.42-6.
11.1.6)Czy dopuszcza si~ zfo:zenie oferty cZ~Sciowej: nie.
11.1.7)Czy dopuszcza si~ zfo:zenie oferty wariantowej: nie.

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

11I.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Kazdy oferent przyst~pujqcy do przetargu obowiqzany jest wniese wadium w

/

wysokosci 5.000z~ do dnia 7.03.2013 r. 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 w~acie przelewem z dopiskiem Remont cZqstkowy nawierzchni bit~micznych na rachunek
ZDP w Banku Sp&dzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040. 4. IN ofercie nalezy z~ozye

\

dokument potwierdzajqcy wniesienia wadium. '
11I.2)ZALlCZKI

Czy przewiduje si~ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia: nie

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


11I.3)WARUNKI UDZIAlU W POST~POWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPElNIANIA
TYCH WARUNKOW - . ,

11I.3.1) Uprawnienia do wykonywania okreSlonej dziatalnoSci lub czynnoSci, jezeli przepisy
prawa nakfadajq obowiqzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku

Zamawiajqcy nie precyzuje w tym zakresie zadnych wymagan', kt6rych spe*nienie ~
Wykonawca zobowiqzany jest wykazac w spos6b szczeg61ny

11I.3.2)Wiedza i dOSwiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku

Na potwierdzenie spe*niania warunku Wykonawca musi wykazac, z~w okresie ost;3tnich
5 lat przed upfywem terminu sk~adaniaofert, a jezeli okres prowad~enia dzia~alnosci jest
kr6tszy - w tym okresie, wykona~, co najmniej 2 roboty odpowia¥lajqce swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiqcym przedmiot zam6wienia z podaniem ich rodzaju oraz

. daty i miejsca wykonania oraz za~qczeniem dokument6w potwierdzajqcych, ze roboty te .
I . .

zosta~y wykonane nalezycie. Ocena spe*nienia przez Wykonawc~ warunk6w udzia~uw
post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie przed~ozonych przez Wykonawc~
dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spe*nianie warunk6w udzia~uw
post~powaniu wed~ugformu~ spe*nia - nie spe*nia okreslony warunek

111.3.3)Potencjaf techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego warunku

Na potwierdzenie spe~nianiawarunku dysponowania potencja~emtechnicznym do
wykonania zam6wienia Wykonawca winien wykazac dysponowanie ponizszym
sprz~tem: 1. Skrapiarka do bitumu lub remonter - 1 szt. 2. Samoch6d ~i~zarowy - 1 szt.
3. Samoch6d dostawczy - 1 szt. 4. Spr~zarka - 1 szt. Ocena spe*nienia przez
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Wykonawc~ warunk6w udzia~uw post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie
przed~ozonych przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spe*nianie
warunk6w udzia~uw post~powaniu wed~ugformu~yspe*nia - nie spe*nia okreslony
warunek

11I.3.4)Osoby zdolne do wykonania zam6wienia
Opis sposobu dokonywania oceny spefniania tego warunku

Na potwierdzenie spe*niania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zam6wienia Wykonawca winien wykazac: 1 osob~ do pe*nienia funkcji Kierownika
Budowy posiadajqcq wazne uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branzy
drogowej oraz aktualne zaswiadczenia Okr~gowej Izby Inzynier6w Budownictwa 0

ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej. Ocena spe*nienia przez Wykonawc~
warunk6w udzia~uw post~powaniu odbywac si~ b~dzie na podstawie przed~ozonych
przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen potwierdzajqcych spe*nianie warunk6w
udzia~uw post~powaniu wed~ugformu~ spe*nia - nie spe*nia okreslony warunek

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

Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazac posiadanie ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia~alnosci zwiqzanej z
przedmiotem zam6wienia na wartosc nie mniejszq niz wysokosc ceny ofertowej. Ocena
spe*nienia przez Wykonawc~ warunk6w udzia~uw post~powaniu odbywac si~ b~dzie na
podstawie przedtozonych przez Wykonawc~ dokument6w i oswiadczen~potwierdzajqcych
spe*nianie warunk6w udziatu w post~powaniu wedtug formuty spe*nia t nie spe*nia
okreslony warunek

11I.4)INFORMACJA 0 OSWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJA DOSTARCZVC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPElNIANIA WARUNKOW UDZIAlU W POST~POWANIU ORAZ



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

111.4.1)W zakresie wykazania spetniania przez wykonawc~ warunk6w, o)d6rych-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 spelniania warunku

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

skfadani? ofert albo wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w post~powaniu, a jezeli okres

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

daty i miejsca wykonania oraz zaf<tczeniem dokumentu potwierdzaj<tcego, ze roboty

zostafy wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidfowo ukoncz~ne

• wykaz narz<tdzi, wyposazenia zakfadu i urz<tdzen technicznych dost~pnych wykonawcy
. I

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

dysponowania tymi zasobami

• wykaz os6b, kt6re b~d<t uczestniczyc w wykonywaniu zamowlenia, w szczeg61nosci

odpowiedzialnych za swiadczenie usfug, kontrol~ jakosci lub kierowanie robotami

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

wyksztafcenia 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 uczestniczyc w wykonywaniu zam6wienia, posiadajq

wymagane uprawnienia, jezeli ustawy nakfadajq obowi<tzek posiadania takich uprawnien

• opfacon<t polis~, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajqcy, ze wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziafalnosci

zwi<tzanej z przedmiotem zam6wienia

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

• oswiadczenie 0 braku podstaw do wykluczenia

• aktualny odpis z wfasciwego 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 upfywem terminu skfadania wniosk6w 0

dopuszczenie do udziafu w post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skfadania 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,

przedkfada:

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

potwierdzajqcy, ze:

• nie otwarto jego Iikwidacji ani nie ogfoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6

miesi~cy przed upfywem terminu skfadania wniosk6w 0 dopuszczenie do udziafu w

post~powaniu 0 udzielenie zam6wienia albo skfadania ofert

111.6) INNE DOKUMEN1Y

Inne dokumenty niewymienione w pkt 11I.4) albo w pkt 111.5)
1. Dow6d wniesienia wadium. 2. Pefnomocnictwa do reprezentowania w post~powaniu i podpisania umowy (w

przypadku wsp61nego ubiegania si~ Wykonawc6w 0 zam6wienie). 3. zaakceptowany (podpisany) wz6r umowy

11I.7)Czy ogranicza si~ mozliwosc ubiegania si~ 0 zam6wienie publiczne tylko dla wykonawc6w, u



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: przetarg nieograniczt?ny.
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 posta_nowien zawartej umowy w stosunku do treSci oferty, na
podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopu5Zczalne zmiany postanowien umowy oraz okreSlenie warunk6w zmian
lamawiajqcy przewiduje mozliwos6dokonania zmian w umowie naponizszych warunkach: a) w przypadku

I ' ' '
zmiany stawki podatku VAT przezwtadz~ ustawodawczq w trakcie trwania umowy, b) w przypadku wystqpienia
niekorzystnych warunk6w pogodowych uniemozliwiajqcych wykonanie zam6wienia w terminie umownym, c) w
przypadku wystqpienia sHywyzszej (kl~ski zywirnowe spowodowane przez burze i huragany i inne)
uniemozliwiajqce wykonanie zam6wienia w terminie umownym). d) dziatan os6b trzecich utrudniajqcych lub
uniemozliwiajqcych realizacj~ umowy.
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 zam6wie~ia mozna uzyskae pod adresem: larzqd Dr6g Powiatowych
we Wtodawie, ul. Lubelska 60,22-200 Wtodawa.',
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IV.4.4) Termin skladania wniosk6w 0 dopu5Zczenie do udzialu w post~powaniu lub ofert: 07.03.2013
godzina 10:30, miejsce: Siedziba larzqdu Dr6g Powiatowych we Wtodawie, ul. Lubelska 60,22-200 Wtodawa-
Sekretariat. Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie lamawiajqcego 7.03.2013 r., 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 czlonkowskie Europejskiego Porozumienia 0 Wolnym
Handlu (EFTA), kt6re mialy bye przeznaczone na sfinansowanie caloSci lub cZ~Sci zam6wienia: nie


