Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.pzdit.lowicz.pl

Łowicz: Budowa chodników w obrębie pasów drogowych dróg
powiatowych Powiatu Łowickiego
Numer ogłoszenia: 110461 - 2016; data zamieszczenia: 29.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU W ŁOWICZU , ul. Jana
Pawła II 173/175, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. 046 8372247.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdit.lowicz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodników w obrębie pasów
drogowych dróg powiatowych Powiatu Łowickiego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem
zamówienia jest Budowa chodników w obrębie pasów drogowych dróg powiatowych Powiatu
Łowickiego. 2)Przedmiot zamówienia składa się z dwóch odrębnych zadań: Zadanie 1: Droga
powiatowa 2754E ul. Jana Pawła II odc. w m. Łowicz - chodnik, obejmująca wykonanie
następujących robót: -rozebranie istniejącego chodnika, -przełożenie istniejących zjazdów, wykonanie koryta i podbudowy pod wykonanie chodnika i zjazdy, -wykonanie nawierzchni
chodników, zjazdów do posesji, -regulacja wpustów i studni, -uporządkowanie terenów zielonych.
Zadanie 2: Droga powiatowa nr 2707 E odc. w m. Kiernozia - chodnik, obejmująca wykonanie

następujących robót: -wykonanie koryta i podbudowy pod wykonanie chodnika i zjazdy, -wykonanie
nawierzchni chodników, zjazdów do posesji, -regulacja wpustów, zaworów i studni, uporządkowanie terenów zielonych. 3)Szczegółowy zakres prac do wykonania określają:
dokumentacja projektowa, składająca się z projektów budowlano - wykonawczych, przedmiarów
robót oraz informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a także specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót. 4)Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót stanowią integralne części umowy. 5)Wykonawca uwzględni w swoim
kosztorysie ofertowym koszty związane z: a)wszelkimi kosztami związanymi ze zużyciem wody i
energii elektrycznej, b)utrzymaniem placu budowy, c)ubezpieczeniem budowy, d)wykonaniem
projektów tymczasowej zmiany organizacji ruchu (w zakresie wynikającym z potrzeb inwestycji),
zabezpieczenia terenu robót (oznakowania), e)realizacją stosownych uzgodnień niezbędnych do
realizacji zamówienia, f)innymi kosztami mogącymi wyniknąć w trakcie realizacji dzieła po stronie
Wykonawcy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w przypadku Wykonawców, którzy
dysponują osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń, lub

odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów (Kierownik budowy)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.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;

III.4.4) 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;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. spółka cywilna,
konsorcjum) należy złożyć dodatkowo pełnomocnictwo udzielone jednemu z Wykonawców
(wspólników, konsorcjantów) lub innej osobie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 98



2 - Termin gwarancji - 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Termin wykonania części jak i całości robót może ulec zmianie w przypadku: 1) nie przekazania w
ustalonych terminach dokumentacji projektowej lub wprowadzania zmian w terminie
uniemożliwiającym dotrzymanie terminu umownego wykonania robót, 2) późniejszego przekazania

placu budowy Wykonawcy z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, 3) przerw w realizacji
robót powstałych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. warunki atmosferyczne, przerwy
spowodowane działaniami organów administracyjnych), zlecenia robót dodatkowych lub
zamiennych, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego
terminu umownego
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.pzdit.lowicz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy
Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz, pok. nr 4.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.07.2016 godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg i Transportu w Łowiczu ul. Jana
Pawła II 173/175 99-400 Łowicz, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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

