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Ogłoszenie nr 307168 - 2016 z dnia 2016-09-09 r.
Łosice: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego – postępowanie składające
się z dwóch odrębnych zadań ZADANIE NR 1: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul.
Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Słowackiego w Łosicach" ZADANIE NR 2:
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1
Maja w Łosicach”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz
podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi
do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach, krajowy numer identyfikacyjny
3023892000000, ul. ul. Wiejska 3, 08200 Łosice, woj. mazowieckie, państwo , tel. 083 359 02 32,
e-mail zdp@zdp.losice.pl, faks 833 590 288.
Adres strony internetowej (URL):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi
z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny
za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz
pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać
pod adresem (URL)
tak
www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
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zamówienia
nie
www.zdp.losice.pl, www.zdp.nbip.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać
pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
w inny sposób:
tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć pisemnie, w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej
zawartości.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice, (I piętro), pokój nr 7

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych na
terenie Powiatu Łosickiego – postępowanie składające się z dwóch odrębnych zadań
ZADANIE NR 1: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od ul.
Słonecznej do ul. Słowackiego w Łosicach" ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej
Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach”
Numer referencyjny: ZDP.1.262.3.PD.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Łosickiego – postępowanie
składające się z dwóch odrębnych zadań. ZADANIE NR 1: "Przebudowa drogi powiatowej Nr
2053W ul. Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Słowackiego w Łosicach" Przedmiot
zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od ul.
Słonecznej do ul. Słowackiego w Łosicach o długości 0,37 km. W ramach przebudowy zostaną
zrealizowane następujące prace: - roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie nowych
warstw konstrukcji jezdni,przebudowa i budowa zjazdów, przebudowa oraz budowa miejsc
postojowych, przebudowa chodników, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, prace
porządkowe. Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa: a) przedmiar robót –
załącznik nr I - 1 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych –załącznik nr J - 1 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr K - 1 do
SIWZ ZADANIE NR 2: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na
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odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach” Przedmiot zamówienia obejmuje
przebudowę drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do
ul. 1 Maja w Łosicach o długości 0,16 km. W ramach przebudowy zostaną zrealizowane
następujące prace: - roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie poszerzenia jezdni,
wykonanie nowych warstw konstrukcji jezdni, przebudowa zjazdów, przebudowa chodnika i
miejsc postojowych, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, prace porządkowe.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa: a) przedmiar robót – załącznik nr
I - 2 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych –
załącznik nr J - 2 do SIWZ, c) dokumentacja projektowa - załącznik nr K - 2 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45233140-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
data zakończenia: 30/11/2016

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Dla ZADANIA Nr I i II: Zamawiający odstępuje od opisu
sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona
oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na podstawie oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Dla ZADANIA Nr I : Zamawiający wymaga, aby Wykonawca
posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie
mniejszą niż 500 000,00 zł. Dla ZADANIA NR II: Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla ZADANIA Nr I: Zamawiający uzna, iż wykonawca
posiada zdolność techniczną lub zawodową: 1) jeżeli wykaże, że wykonał należycie
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty
te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - co
najmniej: a) dwa zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na
budowie/ rozbudowie lub przebudowie dróg publicznych (o nawierzchni bitumicznej),
o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł brutto. 2) wykaże, że skierowane przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi osoby, legitymują się kwalifikacjami zawodowymi
i doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoba proponowana do
pełnienia funkcji Kierownika robót: minimalne doświadczenie i kwalifikacje
zawodowe: a) posiada odpowiednie uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie
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samodzielnej funkcji technicznej – Kierownika robót do realizacji zadania objętego
niniejszym zamówieniem, min. 2 lata doświadczenia z uprawnieniami w
specjalności drogowej, uzyskane na podstawie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z
2016 r. poz. 290 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiednie kwalifikacje
zdobyte za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej,
3) winien również wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w celu realizacji
zadania, w pełni sprawnymi jednostkami: - wytwórnią mas bitumicznych o
wydajności min. 50 Mg/h – 1 szt. Dla ZADANIA Nr II: Zamawiający odstępuje od
opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunku w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w tym zakresie na
podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących
czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach
zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24
ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
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KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Oświadczenie wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej (Załącznik E-1, E-2) UWAGA: Informację Wykonawcy
o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 2. W celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający będzie
wymagał następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca załączy do oferty następujące dokumenty i oświadczenia: 1) wykaz
robót budowlanych wykonanych należycie nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (Załącznik F) , *
UWAGA: Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2)
wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi osoby, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i
doświadczeniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik H), 3) wykaz
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potencjału technicznego, niezbędnego do wykonania zamówienia wraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (Załącznik G), 4)
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zmówienia na sumę gwarancyjną określoną prze Zamawiającego
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Brak
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dowód wniesienia wadium, 2.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, 3.
Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Dla ZADANIA I : w kwocie: 8 500,00 zł, (słownie: osiem tysięcy pięćset
złotych, 00/100), Dla ZADANIA II: w kwocie: 2 500,00 zł, (słownie: dwa
tysiące pięćset złotych, 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
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dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem
oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do
udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny,
partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się
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złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych
informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji
elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające
z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie
aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i
jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne
wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań
i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji
elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Dodatkowa gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1
ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na
podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby
ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę
etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do
składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:
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Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne
wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert
podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja
elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu
zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w
licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń
informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie
minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną
zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne
warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia
zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy. 2. Warunki wprowadzenia zmian są
następujące: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy będzie
możliwa w przypadku: a) wystąpienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności,
skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu zamówienia, b) wstrzymania przez Zamawiającego
wykonania robót nie wynikających z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy. Powyższe nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót
przez inspektora nadzoru w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości
w wykonywaniu przedmiotu umowy, c) konieczności wprowadzenia
przez Zamawiającego korekt w dokumentacji projektowej (usunięcie
wad projektu lub wprowadzenie rozwiązań zamiennych), d)
konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych i innych
niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, w tym
wynikających z korekty dokumentacji projektowej, e) zaistnienia
okoliczności utrudniających lub uniemożliwiających terminowe
zakończenie przedmiotu umowy takich jak: warunki archeologiczne,
geologiczne, atmosferyczne(w szczególności warunki atmosferyczne

2016-09-09 14:50

http://46.174.183.26/Out/Announcement.ashx?path=E:\inetpub\bzp\st...

odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie przedmiotu
zamówienia), kolizje z sieciami infrastruktury technicznej, f)
opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez
Zamawiającego lub dających się przypisać zamawiającemu lub
innemu wykonawcy zatrudnionemu przez zamawiającego na
terenie budowy, g) działania siły wyższej. 2) zmiana
wynagrodzenia: a) w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT w
okresie realizacji umowy - dotyczy wynagrodzenia za roboty,
których nie zafakturowano na dzień wejścia w życie przepisów o
zmianie VAT. b) w przypadku zmiany zakresu rzeczowo finansowego wskutek zlecenia przez Zamawiającego wykonania
robót koniecznych, oraz wynikających z korekt dokumentacji
projektowej (usunięcie wad projektu). 3) inne zmiany: a) zmiana
zakresu rzeczowo – finansowego zamówienia w przypadku
wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących
koniecznością zmiany w trakcie realizacji umowy zakresu
rzeczowo – finansowego robót, b) rozszerzenie odpowiedzialności
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz przedłużenie terminu gwarancji i
rękojmi w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez
Wykonawcę, c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił
zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca, d) zmian osób
reprezentujących, pod warunkiem wcześniejszego powiadomienia i
akceptacji drugiej strony, w przypadku śmierci, choroby lub innych
zdarzeń losowych, lub jeżeli zmiana stanie sie konieczna z
jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego
lub Wykonawcy ( np. rezygnacji. itp.). 3. Powyższe postanowienia
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić
zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania
Zamawiającego na ich wprowadzenie. 4. W razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W przypadku, o którym mowa w poprzednim
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zdaniu, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy. 5. Projekt umowy
stanowi załącznik B do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze
poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
Data: 26/09/2016, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną
potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od
ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o
udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu
zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które
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zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE
OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W

ul. Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Słowackiego w
Łosicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania
na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Przebudowa drogi powiatowej Nr 2053W ul.
Szkolna na odcinku od ul. Słonecznej do ul. Słowackiego w
Łosicach. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę drogi
powiatowej Nr 2053W ul. Szkolna na odcinku od ul.
Słonecznej do ul. Słowackiego w Łosicach o długości 0,37
km. W ramach przebudowy zostaną zrealizowane następujące
prace: - roboty ziemne, roboty rozbiórkowe, wykonanie
nowych warstw konstrukcji jezdni, przebudowa i budowa
zjazdów, przebudowa oraz budowa miejsc postojowych,
przebudowa chodników, wykonanie oznakowania pionowego i
poziomego, prace porządkowe. Szczegółowy zakres rzeczowy
robót budowlanych określa: a) przedmiar robót – załącznik nr
I - 1 do SIWZ, b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
robót budowlanych –załącznik nr J - 1 do SIWZ, c)
dokumentacja projektowa - załącznik nr K - 1 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7,
45233220-7, 45233140-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje
informacje o wartości zamówienia):
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Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data
zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Cena

Znaczenie
60

Dodatkowa gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2

Nazwa: Przebudowa drogi powiatowej Nr

2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1
Maja w Łosicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres,
rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub
roboty budowlane:Przebudowa drogi powiatowej Nr
2063W ul. Św. Stanisława na odcinku od ul. Bialskiej do ul.
1 Maja w Łosicach Przedmiot zamówienia obejmuje
przebudowę drogi powiatowej Nr 2063W ul. Św. Stanisława
na odcinku od ul. Bialskiej do ul. 1 Maja w Łosicach o
długości 0,16 km. W ramach przebudowy zostaną
zrealizowane następujące prace: - roboty ziemne, roboty
rozbiórkowe, wykonanie poszerzenia jezdni, wykonanie
nowych warstw konstrukcji jezdni, przebudowa zjazdów,
przebudowa chodnika i miejsc postojowych, wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego, prace porządkowe.
Szczegółowy zakres rzeczowy robót budowlanych określa:
a) przedmiar robót – załącznik nr I - 2 do SIWZ, b)
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
budowlanych – załącznik nr J - 2 do SIWZ, c)
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dokumentacja projektowa - załącznik nr K - 2 do SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7,
45233140-2, 45233220-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający
podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data
zakończenia: 30/11/2016
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria

Znaczenie

Cena
60
Dodatkowa gwarancja 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
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