
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie: Zadanie 1. Budowa i rozbudowa ul. Firlejowskiej w Lublinie, na

odcinku od ulicy Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz budową i przebudową: sieci kanalizacji

deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci energetycznych i telekomunikacyjnych.

Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch progów zwalniających na ulicy Firlejowskiej w

Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łęczyńską do skrzyżowania z ulicą Bronowicką oraz

pełnienie nadzoru autorskiego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Ogłoszenie nr 585816-N-2017 z dnia 2017-09-11 r.
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny

6077887900000, ul. ul. Krochmalna  , 20401   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel.

814 665 700, e-mail zamowienia@zdm.lublin.eu, faks 814 665 701.

Adres strony internetowej (URL): http://zdm.bip.lublin.eu

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny (proszę określić):

gminna jednostka budżetowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)

Tak

http://zdm.bip.lublin.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://zdm.bip.lublin.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, 20-401 Lublin, ul. Krochmalna 13j, pokój nr 9

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zadanie 1. Budowa i rozbudowa ul.

Firlejowskiej w Lublinie, na odcinku od ulicy Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz budową i

przebudową: sieci kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego oraz przebudową sieci

energetycznych i telekomunikacyjnych. Zadanie 2. Zaprojektowanie i wykonanie dwóch progów

zwalniających na ulicy Firlejowskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Łęczyńską do

skrzyżowania z ulicą Bronowicką oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

Numer referencyjny: ZP-PS.221.1.46.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty

budowlane: 1. Zakres zamówienia obejmuje: 1) budowę drogi, 2) budowę i przebudowę zjazdów, 3)
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budowę zatok postojowych, 4) budowę chodników, 5) zaprojektowanie i budowę dwóch progów

zwalniających, 6) budowę i przebudowę oświetlenia drogowego, 7) przebudowę sieci

elektroenergetycznych, 8) przebudowę sieci telekomunikacyjnych, 9) budowę i przebudowę

kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, 10) usunięcie zieleni kolidującej z

zagospodarowaniem ulicy, 11) budowę ścieżki rowerowej wraz z ciągiem pieszym łączących istniejącą

ścieżkę rowerową wraz z ciągiem pieszym przebiegającą wzdłuż wału rzeki Bystrzycy, z włączeniem

do zaprojektowanej ul. Firlejowskiej, 12) wykonanie elementów docelowej organizacji ruchu

drogowego, 13) niwelację i plantowanie terenu, 14) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i

oznakowania na czas prowadzenia robót, 15) wykonanie i zatwierdzenie aktualizacji projektu stałej

organizacji ruchu 16) wykonanie robót rozbiórkowych, 17) wykonanie monitoringu budowanych,

przebudowywanych i remontowanych odcinków kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami,

zgodnie z wytycznymi dysponentów sieci oraz wykonanie monitoringu wraz z czyszczeniem przed

upływem okresu gwarancji na wykonanie przedmiotu umowy, 18) obsługę geodezyjną robót, 19)

uporządkowanie terenu inwestycji, 20) wykonanie niezbędnych prób i badań, pomiarów kontrolnych

zgodnie z wymogami SST, wyniki badań do akceptacji, 21) Pełnienie czynności nadzoru autorskiego

określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (j.t. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332) (dot. Zadania 2): a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w

dokumentacji projektowej pojawiających się w toku realizacji remontu, b) uzupełnianie szczegółów

dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji remontu, c)

ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, d) udział w komisjach

odbiorowych i naradach technicznych na budowie, e) wykonywanie czynności związanych ze

sprawowaniem nadzoru autorskiego na każde wezwanie Zamawiającego, f) bieżące monitorowanie

realizowanych robót budowlanych i przybywanie na teren budowy bądź do miejsca wskazanego przez

Zamawiającego na każde jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiających się w toku

realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji (przyjazd na

budowę powinien nastąpić w terminie 1 dnia od daty zawiadomienia – fax, telefon lub w innym

umówionym z Zamawiającym terminie). 22) prowadzenie dziennika budowy i wykonywanie

obmiarów ilości zrealizowanych robót, 23) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie

operatu kolaudacyjnego - 3 egz., 24) przekazanie zrealizowanych robót zarządcy drogi oraz

właściwym dysponentom, 25) zakup i dostawę sprzętu informatycznego, niezbędnego Zamawiającemu

do nadzoru nad realizacją zmówienia. 2. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp,

wymaga aby wszelkie czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia wskazane i

opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla

poszczególnych branż, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
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22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.),

były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Powyższy wymóg dotyczy również czynności w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia

wskazanych i opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, których wykonanie polega na

wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks

pracy (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.), w szczególności: 1) frezowanie nawierzchni

asfaltowych na jezdni, 2) wykonanie podbudowy pod progi zwalniające 3) wykonanie nawierzchni

progów zwalniających z kostki brukowej betonowej, 4) wykonanie oznakowania pionowego i

poziomego. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców – Wykonawca jest zobowiązany

zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do

zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu

realizacji zamówienia; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę

przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną

osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osobę/y prowadzącą/e

jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac

realizowane przez personel Wykonawcy nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o

pracę. Art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy

pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod

jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do

zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”.

II.5) Główny kod CPV: 45233100-0

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45233000-9

45110000-1

45231300-8

45231400-9

45233200-1

45233300-2

45316110-9

45112710-5
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45112000-5

45231000-5

45230000-8

71320000-7

71248000-8

30121200-5

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:    lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-28

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia – od daty zawarcia umowy do

28.06.2019 r., w tym: 1) zakup i dostawa sprzętu niezbędnego Zamawiającemu do nadzoru nad

realizacją zamówienia - w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, 2) opracowanie i uzgodnienie

projektu wykonawczego branży drogowej budowy dwóch progów zwalniających z informacją BIOZ,

szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz opracowanie
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i zatwierdzenie aktualizacji projektu stałej organizacji ruchu – od daty zawarcia umowy do dnia

16.02.2018 r., 3) realizacja robót budowlanych - do dnia 28.06 2019 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM ,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w

postępowaniu Zamawiający żąda: 1. wykonania (zakończenia) nie wcześniej niż w okresie

ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy – w tym okresie, min. 2 robót budowlanych w zakresie budowy lub przebudowy (w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) dróg

w klasie co najmniej D wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową, o wartości nie mniejszej niż

1 600 000,00 zł brutto każda robota. Wartość robót w walucie innej niż PLN, Wykonawca powinien

przeliczyć na PLN wg średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o niniejszym zamówieniu,

natomiast w przypadku braku przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający dokona przeliczenia na

PLN wg kursu średniego NBP na dzień, w którym opublikowano ogłoszenie o niniejszym

zamówieniu. 2. dysponowania osobami, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji

zamówienia, umożliwiającymi realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości: 2.1.

zdolną do pełnienia funkcji Kierownika budowy – kierownika robót branży drogowej, posiadającą

wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń,

w specjalności inżynieryjnej - drogowej. W/w osoba musi wykazać się co najmniej 3 letnim

doświadczeniem zawodowym w pełnieniu funkcji Kierownika budowy. Ponadto osoba ta musi

wykazać się doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika budowy na minimum 1 inwestycji

drogowej polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332) drogi w klasie co najmniej D wraz z oświetleniem
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i kanalizacją deszczową, o wartości nie mniejszej niż 1 600 000,00 zł brutto każda robota, przy

czym inwestycja ta powinna być wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, prawidłowo

ukończona i odebrana przez Inwestora – min. 1 osoba, 2.2. zdolnymi do pełnienia funkcji

kierownika robót branżowych, posiadającymi min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu

robotami (w odpowiedniej branży) oraz wymagane uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi (bez ograniczeń) w specjalności: a) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - min. 1 osoba, b) instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - min. 1 osoba, c) instalacyjnej w

zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - min. 1 osoba, d)

inżynieryjnej – hydrotechnicznej - min. 1 osoba, 2.3. min. 1 uprawnionym geodetą posiadającym

doświadczenie przy budowie lub przebudowie min. jednej drogi w zakres której wchodziły roboty

instalacyjne w zakresie sieci: sanitarnych, wodociągowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych.

Wymagane uprawnienia zawodowe w zakresie określonym w art. 43 pkt 4) ustawy z dnia 17 maja

1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.), tj. uprawnienia

zawodowe w zakresie: „geodezyjnej obsługi inwestycji”. Zamawiający nie dopuszcza

przedstawienia jednej osoby do pełnienia więcej niż jednej z funkcji wymienionych powyżej.

Uprawnienia wydane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2017 r.

poz. 1332) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) albo

odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej

obowiązujących przepisów. Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie

posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz

ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65). Osoba przewidziana do

wykonywania usług geodezyjnych musi posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane

zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1629 z późn. zm.), natomiast w przypadku osób które uzyskały uprawnienia w innych krajach

Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii,

Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane

uprawnienia muszą spełniać warunki określone w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.

U z 2016 r., poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej muszą się legitymować
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decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług

transgranicznych.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa

wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co

Wykonawcy, którzy złożyli odrębne oferty w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. Wraz ze
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złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

publicznego. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

1. 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, wartości, daty, 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, przy czym

dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na

rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne

dokumenty; 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami

budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także

zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi

osobami.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Formularz ofertowy – w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie

należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę

wspólną oraz oświadczenie o części zamówienia, której wykonanie, wykonawca zamierza
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powierzyć podwykonawcom – w przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia

podwykonawcom. Uwaga! W oświadczeniu należy podać również nazwy (firmy)

podwykonawców, którym zostaną powierzone do wykonania części zamówienia. 2. Kosztorysy

ofertowe. 2. Informacja dot. powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z

przepisami o podatku od towarów i usług (w trybie art. 91 ust. 3a ustawy Pzp) zawierająca: 3.1.

określenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego

obowiązku podatkowego (podatek VAT); 3.2. jeżeli wybór oferty będzie wywoływał skutek, o

którym mowa powyżej (ppkt 3.1.) proszę wskazać nazwy (rodzaj) towaru/ usługi, których

dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz podać ich wartości bez kwoty

podatku (VAT). Uwaga: Brak załączenia przez Wykonawcę do oferty ww. informacji jest

równoznaczne ze złożeniem przez Wykonawcę informacji, że wybór jego oferty nie będzie

prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w podatku VAT. 4. Wykaz

towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych określający ich nazwy (symbole, typy) oraz

zawierający porównanie pomiędzy parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i

funkcjonalnymi) towarów (materiałów i urządzeń) opisanych w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia i towarów (materiałów i urządzeń) oferowanych przez wykonawcę – w przypadku

zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych. 5. Opis rozwiązań

równoważnych potwierdzający równoważność oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań w

stosunku do rozwiązań opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku

zaoferowania zastosowania rozwiązań równoważnych. 6. W celu potwierdzenia, że oferowane

roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego należy dołączyć

karty katalogowe oferowanych towarów (materiałów i urządzeń) równoważnych – w przypadku

zaoferowania zastosowania towarów (materiałów i urządzeń) lub rozwiązań równoważnych. 7.

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i

zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 8. Pełnomocnictwo do

występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku gdy dokumentów składających się na ofertę nie

podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy lub wykonawca - w przypadku osób

fizycznych. 9. Wykonawca, który w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w

postępowaniu, polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi

stosunków, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
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10. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4).2. składa dokument lub dokumenty

wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 11. Jeżeli w kraju, w

którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,

której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10, zastępuje się je

dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo

osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,

złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem

samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce

zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 12. Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp,

zobligowany będzie przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt.

III.4).2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak

Informacja na temat wadium

Składający ofertę powinien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości

38 000,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych i 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:
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Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
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katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
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Oferowana cena 60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
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Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
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Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiana stawki podatku

VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających

zmianę stawki podatku VAT. 2) zmiana stawek jednostkowych netto określonych w załączniku nr 3 do

umowy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.). Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do zmiany

wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego

zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dot. wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych

możliwe będzie jeżeli Wykonawca: a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże jaką część stawki jednostkowej stanowią

koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów

wpłynie na wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń

dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów

składających się na stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie

poszczególnych rodzajów kosztów przez Wykonawcę. 3) zmiana stawek jednostkowych netto

określonych w załączniku nr 3 do umowy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne

lub zdrowotne. Stawki jednostkowe ulegną zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów

ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana

tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne. Wprowadzenie przedmiotowych zmian stawek jednostkowych możliwe będzie jeżeli

Wykonawca: a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę, b) wykaże jaką część stawek jednostkowych stanowią koszty pracy

ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na

wysokość tych kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących

wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę. W szczególności Wykonawca będzie

zobowiązany do przedstawiania na żądanie Zamawiającego kalkulacji kosztów składających się na

stawkę jednostkową wraz z dowodami potwierdzającymi ponoszenie poszczególnych rodzajów

kosztów przez Wykonawcę. 4) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku: a)

działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o
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czas działania siły wyższej oraz czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, b) realizacji w

drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem umowy, wymuszającej konieczność

skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań – o okres niezbędny do wykonania prac

powiązanych z przedmiotem umowy, realizowanych w drodze odrębnej umowy. Przez wszelkie prace

powiązane z przedmiotem niniejszej umowy należy rozumieć wszelkie prace wykonywane w ramach

odrębnych umów zawartych z Wykonawcą lub innymi podmiotami, których zakres prac realizowany

jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach umowy lub w bezpośrednim

sąsiedztwie tego obszaru, c) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych spowodowanej

niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót zgodnie ze

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Fakt ten musi być udokumentowany

w dzienniku budowy oraz pisemnie potwierdzony przez Zamawiającego - o okres trwania

niekorzystnych warunków atmosferycznych, d) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień,

mogących spowodować wstrzymanie robót - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź

uzgodnień. Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje Wykonawcę do zachowania ciągłości

zabezpieczenia należytego wykonania umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z

postanowieniami umowy. 5) powierzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy określonego

zakresu prac po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiającego z jednoczesną zmianą

(rozszerzeniem) zapisów umowy poprzez wprowadzenie do umowy stosownych zapisów dotyczących

Podwykonawcy. W przypadku powierzenia Podwykonawcy wykonania części zamówienia w trakcie

jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w

art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające

brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy. 6) zmiana Podwykonawcy, dalszego

Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji określonego zakresu zamówienia za pomocą

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego lub

Wykonawcę, że Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca realizujący prace objęte przedmiotem

zamówienia wykonuje je nienależycie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy

podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału

w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny

Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca,

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
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Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2017-09-26, godzina: 12:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) 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

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

1. Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są: 1) W zakresie przedmiotu

zamówienia: p. Anna Koper – Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, ul. Krochmalna 13j , pokój nr 6,

telefon 81-466-57-45. 2) W zakresie procedury: p. Grzegorz Tomczyk– Zarząd Dróg i Mostów

w Lublinie – ul. Krochmalna 13j piętro I, pokój nr 9, telefon 81-466-57-10.

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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