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

Teresin: Przebudowa drogi gminnej nr 380846W w miejscowości
Teresin (ul. Lipowa)
Numer ogłoszenia: 114609 - 2016; data zamieszczenia: 01.07.2016
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: Gmina Teresin , ul. Zielona 20, 96-515 Teresin, woj. mazowieckie, tel. 046
8613815, faks 046 8613815.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.teresin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr
380846W w miejscowości Teresin (ul. Lipowa).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 380846W w miejscowości Teresin (ul. Lipowa). 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: a). przebudowę drogi gminnej nr 380846W w
miejscowości Teresin (ul. Lipowa) - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej; b). budowę linii
kablowej NN oświetlenia (ul. Lipowa). 3.Przedmiotowe zadanie realizowane będzie zgodnie ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, z dokumentacją projektową (tj. projekt budowy linii
kablowej NN oświetlenia ulicznego i przedmiary robót oraz projekt przebudowy drogi gminnej nr
380846W - ul. Lipowa i przedmiar robót), oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i
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odbioru robót budowlanych (branża drogowa i elektryczna). 4. Obowiązki Wykonawcy i
Zamawiającego określone są szczegółowo w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.
67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, do 30% wartości zamówienia podstawowego, które będą polegały na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i będą zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.14.00-9, 31.32.12.10-7,
31.52.72.10-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości
20.000,00 złotych (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert, na
zasadach określonych w Rozdziale 8 SIWZ.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W 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
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
Wykonawca wykonał: a).1 robotę budowlaną polegającą na budowie bądź przebudowie dróg lub ulic,
swoim zakresem obejmującą w szczególności wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (powierzchnia
min. 1000 m2 ) oraz nawierzchni z kostki betonowej (powierzchnia min. 3000 m2 ). Wartość wykazanej
roboty budowlanej winna wynosić nie mniej niż 700.000,00 złotych brutto - słownie złotych: siedemset
tysięcy. b).1 robotę budowlaną, polegającą na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego o długości
nie mniejszej niż 400 mb. Wartość wykazanej roboty winna wynosić nie mniej niż 100.000,00 złotych
brutto - słownie: sto tysięcy złotych brutto. Zamawiający dopuszcza wykazanie w jednej robocie
budowlanej spełnienie warunku o którym mowa w Rozdziale 5 podrozdział 5.1 pkt.2 SIWZ (warunek w
zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia). Wykonawca jest zobowiązany załączyć dowody
dotyczące najważniejszych robót, określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie
spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. III.4.1
ogłoszenia o zamówieniu.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych (Zamawiający nie określa szczegółowego warunku udziału w postępowaniu w tym
zakresie)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie wykazania, że Wykonawca będzie dysponował: 1). 1
osobą pełniącą funkcję Kierownika Budowy, która posiada: a). uprawnienia w specjalności drogowej do
pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami, w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
uzyskane w oparciu o przepisy obowiązujące przed wejściem w życie w/w ustawy w zakresie,
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia; b). aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby
samorządu zawodowego (w zakresie pełnionych samodzielnych funkcji w budownictwie). 2). 1 osobą
pełniącą funkcję Kierownika Robót Branżowych, która posiada: a). uprawnienia w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie do kierowania robotami, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
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zamówienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.
290 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uzyskane w oparciu o przepisy
obowiązujące przed wejściem w życie w/w ustawy w zakresie, odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia; b). aktualne zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego (w
zakresie pełnionych samodzielnych funkcji w budownictwie). Ocena spełnienia warunku udziału w
postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje
zawarte w dokumentach i oświadczeniach określonych w pkt. III.4.1 ogłoszenia o zamówieniu.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie wykazania przez Wykonawcę, że posiada: a). środki
finansowe lub zdolność kredytową, w kwocie co najmniej 300.000,00 złotych, słownie złotych: trzysta
tysięcy. b). opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia lub w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności do wysokości sumy ubezpieczenia nie niższej niż 1.000.000,00 złotych,
słownie złotych: jeden milion. Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu dokonana zostanie
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
oświadczeniach określonych w pkt. III.4.1 ogłoszenia o zamówieniu.
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 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;
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określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych

lub

wykonanych

nienależycie

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że wykonał: a). 1 robotę budowlaną polegającą
na budowie bądź przebudowie dróg lub ulic, swoim zakresem obejmującą w szczególności
wykonanie nawierzchni z płyt kamiennych (powierzchnia min. 1000 m2 ) oraz nawierzchni z
kostki betonowej (powierzchnia min. 3000 m2 ). Wartość wykazanej roboty budowlanej
winna wynosić nie mniej niż 700.000,00 złotych brutto - słownie złotych: siedemset tysięcy.
b). 1 robotę budowlaną, polegającą na budowie kablowej linii oświetlenia ulicznego o
długości nie mniejszej niż 400 mb. Wartość wykazanej roboty winna wynosić nie mniej niż
100.000,00 złotych brutto - słownie: sto tysięcy złotych brutto. Zamawiający dopuszcza
wykazanie w jednej robocie budowlanej spełnienie warunku o którym mowa w Rozdziale 5
podrozdział 5.1 pkt.2 SIWZ (warunek w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia).
Zamawiający nie wymaga składania informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub
wykonanych nienależycie;;


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;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;



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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
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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;

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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 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
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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)
Dodatkowo Wykonawcy są zobowiązani do dołączenia do oferty: 1.formularza ofertowego;
2.pełnomocnictwa do podpisania oferty (w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik,
do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa)

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 - 90



2 - okres gwarancji - 10
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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian istotnych postanowień Umowy w stosunku do
treści oferty dotyczących: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy w sytuacji gdy czas na ukończenie
prac stanowiących przedmiot zamówienia ulegnie zmianie na skutek okoliczności o których mowa w
§3 ust.2 umowy lub zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych lub uzupełniających
(wykonanie robót podstawowych określonych niniejszą umową będzie uzależnione od wykonania
robót dodatkowych lub uzupełniających). Wykonawca winien wystąpić do Zamawiającego z
umotywowanym wnioskiem wskazującym na okoliczności uzasadniające zmianę terminu realizacji
umowy; 2) warunków płatności o których mowa w §7 ust.1 umowy, poprzez zmianę liczby faktur na
podstawie których zostanie wypłacone wynagrodzenie Wykonawcy oraz zmianę wielkości
zaawansowania wykonania robót po których Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury, w
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przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy o którym mowa w §3 ust.1 umowy.
Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do Zamawiającego z umotywowanym wnioskiem; 3)
wysokości wynagrodzenia umownego w sytuacji gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota VAT i kwota
wynagrodzenia brutto; 4) nastąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia; 5) zaistnienia siły wyższej, za które
uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej Umowy, a
których Strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie i skutki
uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią, Strony przewidują możliwość
wydłużenia terminu realizacji, o którym mowa w § 3 ust.1 o okres potrzebny do zrealizowania ww.
zmian lub wykonania robót zamiennych po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie
aneksu do umowy podpisanego przez obie strony - z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu
realizacji nie może być dłuższy niż okres działania ww. siły wyższej powodujących brak możliwości
prowadzenia prac. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego
pisemnego powiadomienie drugiej Strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej,
Wykonawca zobowiązany jest dołożyć starań dla nadrobienia zaległości powstałych w wyniku
nieprzewidzianych zadań.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.teresin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Teresin, ul. Zielona 20, 96-515 Teresin (Referat Zamówień Publicznych - pokój nr 4)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.07.2016 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie
Gminy Teresin przy ul. Zielonej 20 (w pokoju numer 7 - sekretariat), 96-515 Teresin..
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: 1. Zamawiający przystąpi do publicznego otwarcia ofert 19 lipca 2016
r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminie Teresin przy ul. Zielonej 20, w
pokoju numer 6 (sala konferencyjna). 2. Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże
specyfikację istotnych warunków zamówienia w wersji papierowej. Wykonawca zostanie obciążony
kosztami druku i przekazania specyfikacji. Opłatę za specyfikację istotnych warunków zamówienia
można wnieść w formie gotówki (kasa Urzędu Gminy w Teresinie) lub przelewu (rachunek nr 50
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9284 0005 0000 0912 2000 0020 w Banku Spółdzielczym w Teresinie, termin zapłaty 30 dni).
Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę..
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

Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu
01.07.2016 r.
(-) Marek Olechowski – Wójt Gminy Teresin
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