Nowy Kawęczyn: Remont drogi gminnej nr 115307E na odcinku
Stary Rzędków - Rzędków.
Numer ogłoszenia: 265290 - 2013; data zamieszczenia: 08.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Nowym Kawęczynie , Nowy Kawęczyn 32, 96-115 Nowy
Kawęczyn, woj. łódzkie, tel. 046 8314289, faks 046 8314289.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkaweczyn.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 drogi gminnej nr 115307E na
odcinku Stary Rzędków - Rzędków..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest remont drogi gminnej nr 115 307E na odcinku Stary Rzędków Rzedków Obecny stan nawierzchni
nie wykazuje w zasadzie oznak braku nośności istniejącej konstrukcji, a powstałe spękania o dużej
intensywności i ubytki spowodowane są skurczami termicznymi podbudowy związanej. Parametry
techniczne drogi: Kategoria drogi - gminna, Klasa techniczna - lokalna, Obciążenie - 80kN/oś,
Kategoria ruchu - KR2, Prędkość projektowa - Vp 70km/h, Szerokość nawierzchni - 5m, Szerokość
poboczy - po 1m, Spadek poprzeczny jezdni - 2% na prostej Spadek poboczy - 6%, Pochylenie
podłużne niwelety - dostosowane do aktualnej. Trasa w planie przebiegać będzie po istniejącym
śladzie drogi. Zakres robót nie przewiduje budowy nowych zjazdów do pól. Projektowany remont
nawierzchni obejmie wykonanie warstwy profilująco-wyrównawczej w średniej ilości betonu
asfaltowego 125kg/m2 (AC16W), ułożenie geosiatki z włókien szklanych powleczonych żywicami
bitumicznymi o parametrach rozciąganie wzdłuż i wszerz powyżej 100kN/m, wydłużenie przy zerwaniu
poniżej 3% i odporności termicznej do 2200C. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego
(AC11S) grubości 4cm. warstwy bitumiczne wykonać zgodnie z normą PN-EN 13108-1. Przed
układaniem warstwy wyrównawczej należy wykonać uszczelnienie spękań masą zalewową (PN- EN
14188-2), a drobnych pęknięć do 5mm emulsją asfaltową. Przed wypełnieniem szczeliny należy
dokładnie oczyścić przy pomocy szczotek i sprężonego powietrza. Zalew asfaltowa winna cechować
się wysoką ciągliwością i dobrą przyczepnością oraz odpornością na wysokie i niskie temperatury, a
także działania wody i soli drogowej. Ułożenie geosiatki poprzedzić skropieniem warstwy
konstrukcyjnej emulsją asfaltową modyfikowaną polimerem C69BP3 zgodnie z PN-EN 13808. Zużycie
emulsji powinno być zgodne z zaleceniami producenta geosiatki. Roboty należy prowadzić wyłącznie
podczas suchej pogody. Geosiatka powinna być skropiona emulsją w ilości 0.3 kg/m2. Planowany

remont poprawi przekrój podłużny i poprzeczny nawierzchni oraz przyczyni się do jej wzmocnienia
zapewniając większą trwałość zmęczeniową. Wykorzystanie istniejących warstw jako podbudowy nie
spowoduje zmniejszenia odporności na deformacje lepko- plastyczne, gdyż na skutek długoletniego
użytkowania istniejąca warstwa ścieralna straciła właściwości plastyczne. Zakres remontu obejmie
również wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego na łączniku z drogą gminną nr 115308E na
istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego o szerokości 3m oraz poprawę odwodnienia drogi
poprzez oczyszczenie i wyprofilowanie istniejących rowów, tj. korektę ich głębokości i pochylenia w
celu poprawy spływu wód. Nawierzchnię z destruktu o grub. 15cm należy ułożyć na wyprofilowanym i
zagęszczonym podłożu, które stanowi obecna warstwa jezdna z kruszywa naturalnego (piasek
średni). Użyty destrukt winien być o granulacji 8 do 60mm i nie może zawierać materiałów obcych, a
lepiszczem powinien być asfalt drogowy lub asfalt modyfikowany. Wyremontowany łącznik z drogą
gminną nie będzie drogą twardą w rozumieniu przepisów Ustawy o ruchu drogowym. Organizacja
ruchu na remontowanym odcinku nie ulega zmianie poza ewentualną wymianą skorodowanych tarcz
znaków pionowych. Obowiązkiem Wykonawcy będzie oznakowanie robót związanych z remontem
zgodnie z zatwierdzonym Projektem Organizacji Ruchu. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami i normami. Materiały i wyroby muszą posiadać aprobatę techniczną
dopuszczającą je do stosowania w budownictwie drogowym..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
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: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
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

1) oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu warunków
określonych w Rozdziale 4 ust. 1 pkt 1) SIWZ. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do
SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oświadczenie

•

może być złożone wspólnie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co
najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub remoncie obiektu budowlanego

odpowiadającego swoim rodzajem, o wartości co najmniej 400.000,00 złotych brutto każda
•

z robót budowlanych;
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. dysponują

o

osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych
podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: c.1) przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: - konstrukcyjnoinżynierskiej w zakresie dróg - która będzie kierowała robotami i ma co najmniej trzyletnie
•

doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww. specjalności;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy o spełnieniu tego warunku(

o

załącznik nr 6 do SIWZ).Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 400
000 złotych (słownie : czterysta tysięcy).
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;

•

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;

•

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;

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

1.Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zamawiający przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w
zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów
prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu
realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a
wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na
skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez
Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy
organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem
przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi
okolicznościami niepowstałymi z winy Wykonawcy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Nowy
Kawęczyn Nowy Kawęczyn 32 96-115 Nowy Kawęczyn.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.07.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Nowy Kawęczyn Nowy Kawęczyn 32 96-115 Nowy
Kawęczyn.
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

