Ostrołęka: Budowa ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ul.
Poznańskiej do ul. Sawickiej w Ostrołęce
Numer ogłoszenia: 78755 - 2013; data zamieszczenia: 16.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ostrołęka , Plac Gen. J. Bema 1, 07-400 Ostrołęka, woj. mazowieckie,
tel. 029 7646811 w. 271, faks 029 7654325.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ostroleka.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 ulicy Dąbrowskiego na odcinku
od ul. Poznańskiej do ul. Sawickiej w Ostrołęce.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa ulicy
Dąbrowskiego na odcinku od ul. Poznańskiej do ul. Sawickiej w Ostrołęce wraz z budową
odwodnienia, kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, brakujących przyłączy wod-kan, oświetlenia
ulicznego oraz przebudową kolizji energetycznych. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy o dług
ok. 227m. Zamówieniem objęto budowę nawierzchni jezdni, obustronnych ciągów pieszych, zjazdów,
odwodnienia, kanalizacji sanitarnej , sieci wodociągowej, brakujących przyłączy wod-kan. oświetlenia
ulicznego oraz oznakowanie i przebudwę kolizji energetycznych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.11.10.00-8, 45.23.13.00-8,
45.23.22.10-7, 45.31.61.10-9, 45.23.32.90-8.
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: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymagane
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
o
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Wykonawca winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania drogowe polegające na wykonaniu
elementów pasa drogowego o nawierzchni z kostki brukowej wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej oraz
oświetlenia ulicznego o wartości łącznej co najmniej 500.000 zł brutto każde

•

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie

•

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający wymaga dysponowania co najmniej: - osobą pełniącą funkcję
kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej, - osobą,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - osobą,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wraz z opłaconymi składkami
ubezpieczenia we właściwej Izbie Samorządu Zawodowego, ze wskazaniem tych osób.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe
uprawniające do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w
państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz w państwach
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, stosownie do przepisu art. 12 a ustawy Prawo
budowlane oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).

•

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Zamawiający wymaga opłaconej polisy na kwotę co najmniej 1.000.000zł lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

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;

•

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 winien wykazać, że wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zadania drogowe polegające na wykonaniu
elementów pasa drogowego o nawierzchni z kostki brukowej wraz z towarzyszącą
infrastrukturą techniczną w zakresie budowy kanalizacji deszczowej lub sanitarnej oraz
oświetlenia ulicznego o wartości łącznej co najmniej 500.000 zł brutto każde,;

•

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;

•

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
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
•

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)
1.Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ,
2.oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust1
u.p.z.p., sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 3.kosztorysy
ofertowe sporządzone na podstawie projektów wykonawczych, SST, opisu przedmiotu zamówienia,
4.stosowne Pełnomocnictwo(a) - zgodnie z punktem 16.1.4) SIWZ, 5.w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z 12.1. SIWZ, Ocena
spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia

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.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 postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy i określa następujące warunki takich
zmian 1.terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku: 1)wystąpienia okoliczności niezależnych
od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością
dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, 2)wstrzymania przez Zamawiającego
wykonania robót, które nie wynika z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy
okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę), 3)konieczności wykonania przez Zamawiającego
korekty projektu dla usunięcia wad dostarczonej dokumentacji, 4)konieczności wykonania robót
zamiennych, dodatkowych, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia
podstawowego, 5)okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. warunków
atmosferycznych, kolizji utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu
umowy. 2.W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności
wymienionych w punktach 34.2.1.1)-5), termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas
trwania tych okoliczności. 3.Wysokości ceny brutto w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót
objętych przedmiotem zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, strony dokonają
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano, 4.formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy - zgodnie z art.149 ust.1 u.p.z.p. 5.oznaczenia danych dotyczących
Zamawiającego i/lub Wykonawcy, 6. rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz
przedłużenia terminu udzielonej gwarancji, 7.zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zamówienia w
przypadku wystąpienia obiektywnych okoliczności skutkujących koniecznością zmiany w trakcie
realizacji umowy zakresu rzeczowo - finansowego robót. Powyższe postanowienia stanowią katalog
zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę, jednocześnie nie stanowią one zobowiązania
Zamawiającego na ich wprowadzenie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ostroleka.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 07-400 Ostrołęka
Plac Gen. J. Bema 1, pok. 228, II piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
05.06.2013 godzina 11:30, miejsce: 07-400 Ostrołęka, Plac Gen. J. Bema 1, Urząd Miasta Ostrołęki,
Punkt Obsługi Interesantów, parter.
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

