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Włodawa: Odbudowa mostu w km 5+971 drogi powiatowej Nr 1701L
Zaświatycze - Dołhobrody - Kuzawka - dr. woj. 816 w m. Dołhobrody
Numer ogłoszenia: 138358 - 2014; data zamieszczenia: 24.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Lubelska 60/6,22-200 Włodawa, woj. lubelskie, tel. 82
5723018, faks 825725513.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
11.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbudowa mostu w km 5+971 drogi powiatowej
Nr 1701L Zaświatycze - Dołhobrody - Kuzawka - dr. woj. 816 w m. Dołhobrody.
11.1.2)Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
11.1.4)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia określa projekt wykonawczy odbudowy mostu, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i
odbioru robót oraz przedmiar robót..
11.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.11-3.
11.1.7)Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
11.1.8)Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2014.

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

11I.1)WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Każdy oferent przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 15000,00 zł do dnia 9.05.2014r. do godz. 10:30. 2. Wadium może być wnoszone w formach
określonych wart. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku, kiedy wadium jest
wnoszone w formie pieniężnej, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem Odbudowa mostu w m. Dołhobrody na
rachunek ZDP w Banku Spółdzielczym w Parczewie Nr 56 8042 0006 0550 1632 2000 0040. 4. W ofercie należy
złożyć dokument potwierdzający wniesienia wadium. 5. Wykonawca którego oferta została wybrana traci wadium
wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku gdy: a) odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł zabezpieczenia należytego
wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się nie możliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy; Uwaga: Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za wniesione w
terminie jeżeli wpłynie na konto ZDP przed upływem terminu składania ofert. 6. Zamawiający wymaga aby
oferent, który wygrał przetarg, przed podpisaniem Umowy złożył zabezpieczenie należytego wykonania umowy w
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wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie , w jednej z form określonych art. 148 ust. 1 Ustawy w

Zarządzie Dróg Powiatowych we Włodawie ul. Lubelska 60 lub na konto Zamawiającego wskazane w punkcie 3.

7. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 8. Zabezpieczenie należytego

wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy.

11I.2)ZALICZKI
111.3)WARUNKI UDZJAŁUW 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

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

11I.3.2)Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich

5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej 2 budowy, przebudowy lub remonty

mostów o wartości robót nie mniejszej niż 500000,00 zł z podaniem ich rodzaju oraz

daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te

zostały wykonane należycie. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę

dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia określony warunek

11I.3.3)Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

11I.3.4)Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia Wykonawca winien wykazać 1 osobę do pełnienia funkcji Kierownika

Budowy. Minimalne kwalifikacje: uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności mostowej. Ocena spełnienia przez Wykonawcę warunków

udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie przedłożonych przez

Wykonawcę dokumentów.i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w

postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia określony warunek

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

Na potwierdzenie warunku Wykonawca winien wykazać posiadanie ubezpieczenia od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż wysokość ceny ofertowej. Ocena

spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na

podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń potwierdzających

spełnianie warunków udziału w postępowaniu według formuły spełnia - nie spełnia

określony warunek

11I.4)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZJAŁUW POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
111.4.1)W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1
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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;

• 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.

11I.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;

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
111.4.2.

111.4.3)Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
111.4.3.1)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;
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111.404)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;

111.6)INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt lilA) albo w pkt 11I.5)
1. Zaakceptowany (podpisany) wzór umowy. 2. Dowód wpłaty wadium.

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 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
1) Zmianie dotyczącej wynagrodzenia w przypadku, gdy zmianie uległy stawki podatku VAT - wynagrodzenie
ulegnie zmianie w ten sposób, że wynagrodzenie netto pozostanie takie samo, a wartość podatku VAT i
wynagrodzenie brutto ulegną zmianie, co wymaga zawarcia stosownego aneksu 2) Zmianach osobowych: a)
.zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone
w SIWZ. b) Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez podwykonawców
nie wskazanych w ofercie lub zakres nie wskazany w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom.
Zamiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury
zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ. 3) Zmianie Podwykonawcy - podmiotu, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych wart. 26 ust 2b, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji przez Zamawiającego
wskazanego innego Podwykonawcy po wykazaniu, iż inny proponowany podwykonawca spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) Rezygnacji z Podwykonawcy -
podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art.26
ust 2b, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania
Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stosunku nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania. 5) Zmianie terminu realizacji umowy: a) w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków
pogodowych uniemożliwiających wykonanie zamówienia w terminie umownym, b) w przypadku wystąpienia siły
wyższej (klęski żywiołowe spowodowane przez burze i huragany i inne) uniemożliwiające wykonanie zamówienia
w terminie umownym). c) działań osób trzecich utrudniających lub uniemożliwiających realizację umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zdpwlodawa.bip.mbnet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba Zarządu Dróg
Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2014
godzina 10:30, miejsce: Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych we Włodawie, ul. Lubelska 60, 22-200 Włodawa-
Sekretariat. Otwarcie ofert odbędzie się w Siedzibie ZDP 9.05.2014r. o godz. 10:45.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
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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
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