Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia: http;//malomice.bip.pbox.pl
Małomice: REMONT MOSTU W CIĄGU DROGI GMINNEJ NR: 102204F, UL.
KOŚCIUSZKI, NA KANALE MŁYNÓWKA W MAŁOMICACH, ETAP II MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI Z NAWIĄZANIEM DO PŁYTY MOSTOWEJ
Numer ogłoszenia: 337970 - 2012; data zamieszczenia: 09.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Małomice , Plac Konstytucji 3 Maja 1, 67-320 Małomice, woj.
lubuskie, tel. 068 3769027, faks 068 3769051 w. 12.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.malomice.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT MOSTU W CIĄGU
DROGI GMINNEJ NR: 102204F, UL. KOŚCIUSZKI, NA KANALE MŁYNÓWKA W
MAŁOMICACH, ETAP II - MODERNIZACJA NAWIERZCHNI DROGI Z NAWIĄZANIEM DO
PŁYTY MOSTOWEJ.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie: - zjazdów z kostki kamiennej o h=18 cm. - 46,00 m2; - nawierzchni z
betonu asfaltowego - 645,35 m2; - chodniki z płyt bet. (z rozbiórki) 50x50x7cm - 296,00 m2; obrzeża betonowe - 175,10 m2; - wpusty uliczne - 2 kpl; - przykanaliki - 16,00mb. Odcinek drogi
przyjęty do przebudowy zaczyna się w odległości 22,50mb za obiektem mostowym w kierunku
centrum m. Małomice. Nie zmieniono osi ulicy, wyregulowano promieniami 20,00 i 21,00 m
krzywizny krawężników po stronie lewej i prawej. Zachowano istniejącą szerokość jezdni. Przyjęto,
że na istniejącym łuku zaprojektowano chodnik o szerokości 2,00m, wykorzystując pozostałą
powierzchnię po starych chodnikach jako zieleniec. Szerokość jezdnia 8,40 - 9,00 m. skrzyżowanie
z drogami do zalewu i drogi dojazdowej wyokrąglono promieniem o R=9,00 m. szerokość zjazdu
6,50m. Promień wyokrąglenia z ul. M. Skłodowskiej Curii R=5,00 m. Projekt przewiduje
wykonanie wszystkich zjazdów do przyległych posesji. Projektowana nawierzchnia bitumiczna
układana będzie na istniejącej nawierzchni bitumicznej, W celu dostosowania jej do potrzeb
konieczne jest wykonanie profilowania tłuczniem i masą bitumiczną stosownie do przekroi
poprzecznych. Po wykonaniu profilowania konstrukcja jezdni wyglądać będzie następująco:
Jezdnia: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 5 cm, - profil masą bitumiczną 50-75
kg/m2, - profilowanie tłuczniem, - istniejąca nawierzchnia bitumiczna, podbudowa z kostki
kamiennej o gr: 17-18 cm. CHODNIKI: - płyty betonowe z rozbiórką 50x50x7 cm, - podsypka
piaskowa grubość 5 cm. ZJAZDY NA POSESJE: - kostka kamienna o: h-18cm, (z rozbiórki), podsypka z miału kamiennego o grubości 5 cm, - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego o
gr: 15 cm. Krawężniki kamienne 30x10cm posadowione na ławie z betonu B15 z rozbiórki.
Odwodnienie drogi wymaga wykonania ścieków do zaprojektowanych wpustów ulicznych.
Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w ofercie koszt oraz wykonanie: 1) obsługi geodezyjnej
(w tym koszt i wykonanie map oraz obmiarów powykonawczych z uwzględnieniem
wysokościowych), 2) badań dotyczących stopnia zagęszczenia podbudowy- w miejscach gdzie

podbudowa będzie wykonana..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.32.21-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
10.12.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

Zamawiający uzna za spełniającego ten wymóg tego Wykonawcę, który w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy- w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą
przedmiotowi zamówienia polegającą na przebudowie lub budowie drogi w technologii
asfaltowej o powierzchni nie mniejszej jak 500 m2 wraz z chodnikami.

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

w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna
za spełniającego te wymogi tego Wykonawcę, który będzie dysponował co najmniej : jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub dysponującą innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych
samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym
uprawnienia w w/w specjalności, - jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
kanalizacyjnych lub dysponującą innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie
tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają w aktualnym stanie prawnym
uprawnienia w w/w specjalności.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

Zamawiający uzna za spełniającego te wymogi tego Wykonawcę, który będzie
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 40 000 zł.

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 spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• 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 dla 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
• 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
• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy 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 potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• 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
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie określone w art.44 ustawy Prawo zamowień publicznych
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający - na podstawie art.144 ust.1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza
możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której
dokonano wyboru Wykonawcy: 1) w zakresie wydłużenia terminu obowiązywania umowy, pod
warunkiem że: a) zachodzi konieczność wykonania robót dodatkowych - na podstawie art.67 ust.5
Prawa zamówień publicznych - na zadaniu o wykonanie robót budowanych, których wykonanie w
sposób obiektywny uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia, b)
prace objęte umową o wykonanie robót budowlanych zostały wstrzymane przez właściwe organy z

przyczyn niezależnych od Wykonawcy, c) wystąpiły nietypowe dla danej pory roku warunki
atmosferyczne, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych
zgodnie z normami techniczno-budowlanymi, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji
przedmiotu umowy, d) zachodzi konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie
planowania inwestycji o wykonanie robót budowlanych danych, zgody osób trzecich lub
właściwych organów; 2) w zakresie zmniejszenia przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że: a) z
niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji o roboty budowlane przyczyn,
wykonanie całości przedmiotu zamówienia napotyka na istotne trudności, których przezwyciężenie
wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Zmiana umowy dokonana z
naruszeniem warunku określonego w punkcie 16.6 SIWZ podlega unieważnieniu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http;//malomice.bip.pbox.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na pisemny
wniosek Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Małomicach, Pl. Konstytucji 3
Maja 1, 67-320 Małomice pokój nr 10 (sekretariat).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.09.2012 godzina 12:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miejskim w
Małomicach, Pl. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 10 (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
Małomice, dnia 7 września 2012r.

Burmistrza Małomic
/-/ Małgorzata Janina Sendecka

