Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(na podst. art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. zwanej dalej ustawą)

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z
wycinaniem krawędzi jezdni.
Zakres: od 500 do 4000 m2 remontowanych powierzchni
1) Nazwa oraz adres zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie,
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715
2) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
3) Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco z wycinaniem krawędzi, oczyszczeniem i
smarowaniem emulsją asfaltową całej powierzchni ubytków oraz uszczelnieniem – oblaniem (po ułożeniu masy) krawędzi asfaltem.
Całość zamówienia obejmuje wyremontowanie od 500 do 4000 m2 (średnia grubość 5 cm) nawierzchni na drogach powiatowych
zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego (w zależności od potrzeb i możliwości finansowych).
Temperatura powietrza podczas wykonywania remontu musi być wyższa niż 100C.
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.
CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót napisana została w oparciu o ogólne specyfikacje techniczne opracowane
przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych:
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania stosownego projektu oznakowania robót i uzyskania jego akceptacji przez organ
zarządzający ruchem, wykonania i utrzymania oznakowania w trakcie prowadzenia robót.
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umów o pracę, o których mowa w art. 29
ust. 3a ustawy, wszystkich osób wykonujących prace fizyczne, operatorów sprzętu i kierowców koniecznych do realizacji
tego zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

4) Termin wykonania zamówienia
od 20 marca do 30 listopada 2018
5)

Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 – 23 ustawy;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykonał z należytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat remonty cząstkowe nawierzchni masą
bitumiczną na gorąco w ilości do najmniej 200 t. wbudowanej masy lub 2000 m2 remontów cząstkowych.
Warunek ten ma spełniać samodzielnie Wykonawca lub samodzielnie jeden z konsorcjantów lub samodzielnie jeden podmiot
udostępniający zasoby wiedzy i doświadczenia - doświadczenie w/w podmiotów nie sumuje się
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Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcie gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja). W takim przypadku ustanawiają oni
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu ,
natomiast warunki udziału w postępowaniu mogą być spełnione łącznie.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom.
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy lub
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców. W umowie zostanie określony zakres robót, które Wykonawca
będzie wykonywał siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców.
Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli jednak zamiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu,
na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, wykonawca obowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że zaproponowany inny
podwykonawca lub wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał
się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
5a) Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5
Z postepowania zostaną wykluczeni Wykonawcy, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
6)

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia
•
•

Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postepowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

(Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postepowaniu oraz nie
podlega wykluczeniu)
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców powyższe oświadczenia składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia zamieszcza informacje o tych podmiotach
w oświadczeniach, o których mowa powyżej.
Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w oświadczeniu o którym powyżej.

•

Wykaz robót budowlanych, wykonanych 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 i 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.

Zakres przedstawionych dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiedniego warunku określonego w p.5 niniejszej SIWZ.
Dowodami o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane.
W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów potwierdzających czy usługi te zostały wykonane należycie.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz robót lub dowody potwierdzające czy roboty te zostały wykonane należycie, budzą wątpliwości
Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty były wykonane lub są
wykonywane o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

•

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

7)

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i dokumentów pisemnie, faksem
(343584714 lub 343584715) lub drogą elektroniczną (pzd@interka.pl), za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów
wymienionych w p. 6 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy)
dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
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Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są: Roman Jokiel (sprawy dotyczące procedury udzielenia zamówienia) i
Andrzej Łęgosz tel. 601548773 (informacje techniczne określające przedmiot zamówienia).
8) Wymagania dotyczące wadium
Nie dotyczy
9) Termin związania ofertą
30 dni od terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy)
10) Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi zostać podpisana przez osobę lub osoby uprawnione.
Zamawiający żąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do
podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Jeżeli uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z
załączonego dokumentu, należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem).
Wykonawca może złożyć jedną ofertę, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złożoną po terminie zwraca się
bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę. W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Zamawiający może
żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
Wszelkie korekty w treści oferty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę.
Wykonawca zamieści ofertę w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać oznaczenia: „Remont
cząstkowy z wycinaniem”, a także – „nie otwierać przed dniem 9.03.2018 r. przed godziną 1000” oraz adres wykonawcy.
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8, nie później niż 9.03.2018 do godziny 1000.
12) Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca podaje na formularzu oferty cenę jednostkową za każdy m2 wykonanego remontu w rozbiciu na wykruszenia o
wielkości do 2 m2, od 2 do 20 m2 i powyżej 20 m2. W celu wyboru oferty najkorzystniejszej oblicza się wartość średnią tych cen.
13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
- wysokość ceny ofertowej - 60%
- zadeklarowana ilość remontów cząstkowych z wycinaniem wykonanych w ciągu 7 dni - 40%
Punktację przyznaje się wg następującego wzoru:
Ilość punktów = (Cn/Cb) x 60 + (Pb/Pn) x 40
gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych, Cb – cena rozpatrywanej oferty
Pb – zadeklarowana ilość remontów cząstkowych z wycinaniem do wykonania w ciągu 7 dni dla rozpatrywanej oferty,
Pn – największa spośród ważnych ofert, zadeklarowana, ilość remontów cząstkowych z wycinaniem do wykonania w ciągu 7 dni.
Wykonawca deklaruje w formularzu oferty ilość remontów cząstkowych z wycinaniem krawędzi, jaką jest w stanie wykonać w
ciągu 7 dni od otrzymania zlecenia. Deklarowany zakres musi się mieścić w przedziale od 300 do 600 m2 (wartości mniejsze
będą zawyżane do dolnej granicy, a wyższe zaniżane do górnej). Zamawiający ma prawo zlecać wykonanie zadeklarowanej
przez Wykonawcę ilości w ciągu 7 dni. Nie wykonanie w tym terminie zadeklarowanego zakresu skutkować będzie naliczeniem
kar umownych za „każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych Umową”.

14) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego
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Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca zostanie wezwany po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestów do
zawarcia umowy
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
nie dotyczy (zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy)
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia
publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim
umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach
Zgodnie z załączonym wzorem umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian terminu wykonania zadania, w przypadku jeśli zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego.
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługuje prawo do protestu na zasadach ustalonych w ustawie.
18) Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego
Poczta elektroniczna: pzd@interka.pl
Strona internetowa: www.bip.powiatoleski
19) Wymagania dotyczące wymagań określonych w art. 29 ust. 3a ustawy
Wykonawca zobowiązuje się, do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks Pracy wszystkich osób wykonujących prace fizyczne, operatorów sprzętu oraz kierowców. (Obowiązek określony
w ust. 1 powyżej dotyczy także Podwykonawców).
3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, złoży Zamawiającemu wykaz osób o których mowa w powyżej wraz
z oświadczeniem, że są one zatrudnione na umowę o pracę. Każdorazowa zmiana osób, o których mowa powyżej wymaga korekty
wykazu osób wykonujących zamówienie.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy w celu zweryfikowania,
czy osoby wykonujące czynności są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie.
20) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a których niespełnienie spowoduje
zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, są zgodne z wymogami ustawy Prawo zamówień
publicznych i wzorem umowy stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji.
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie
przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.)
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