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Ogłoszenie nr 302656 - 2016 z dnia 2016-08-25 r.

Bartniczka: Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Bartniczka- zadanie I

oGŁosZENIE o złvrÓwrENIU - Roboty budowlane

7,amieszczanie o głoszenia : obowiązkowe

O głoszenie dotycry: zamówienia publicme go

Zamówienie dotYcry projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazrwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegaĆ się wyłączrie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalnoŚĆ, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednosteĘ które będą

realimwałY zamówienie, obejmuje społeczrą i zawodową integrację osób będących członkami

grup społeczrie marginalizowanych

nie

NaleĄ PodaĆ minimalny procentowy wskaźrik zatrudnienia osób na|eĄcychdo jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust.2 ustawy Pzp, nie mniejsry nż3Ooń,osób zatrudnionych

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

P ostępowanie przepr ow adza centralny zamawiaj ący

nie

PostęPowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Informacj e na temat podmiotu któr emu zamawiaj ący powie rzyłlpowierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przuzzamawiających

nie

JężęIitak,naleĘ wymienić zamawtających,którzy wspólnie przeprowadzająpostępowanie oraz
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PodaĆ adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wrazz

danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamawiającymi z innych państw

czf, onkowskich Unii Europej skiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspóln ie zzamawiającymi z innych państw

czlonkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień

publiczrych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy nrrmer identyfikacyjny 87111842500000,

ul. ul. Brodnicka 8,87321 Bartniczka, woj. kujawsko-pomorskie, państwo ,tel. 564 936 810,

e-mail, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (JRL): ugb@data.pl

I. 2) RODZAJ ZAMA\MAJĄCEGO: Administracja samorądowa

I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jeżeli dotyczy)z

Podńał obowiązków między zamawiającymi w prrypadku wspólnego przeptowadzania

postępowania, w tym w prąlpadku wspólnego przeprowadzania postępowania z

zamańający mi z inny c h państw c złoŃowskic h Unii Europej skiej (który z zamalilający c h

jest odpowiedzialny zaprzeprowadzenie postępowania, cry i w jakim zal<resie za

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, c4 zamówienie będńe

udzielane przezkażdego zzamawtających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzięlone

w imie niu i na r ze c z p o zo stały c h zamavmający ch) :

I.4) KOMIINIKACJA:

Nieogranicmny, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zpostępowania moźna uzyskać

pod adresem (URL)

nie

www. bip. b arlnic zka. pl

Adres strony internetowej, na której zamieszcznna będzie specylikacja istotnych

warunków zamówienia

nie

2 zl4 2016-08-25 09:17



fllę: l l l C: /Usęrs/KASlAB/Ap pDatallncall Temp l 302656-20 1 6.hfin]

DostęP do dokumentów zpostępowania jest ograniczony - więcej informacji można

uzyskać pod adresem

nie

OfertY lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleĘ przesyłać:

Elektroniczrie

nie

adres

DoPuszcmne jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udżału w

postępowaniu w inny sposób:

nie

WYmagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposób:

tak

Inny sposób:

pocńa polska, kurier

Adres:

Urząd Gminy B artniczka ul. Brodnic ka 8, 87 -321 Bartniczka

Komunikacj a elektroniczra rvyma ga ko rzystani a z nar ądń i arądreń lub formatów

plikóq które nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony,pehty, bezpośredni i be4płatny dostęp do tych narzędzimożmauryskać

pod adresem: (IJRL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniupraszzamawiającego: Modernizacja dróg gminnych na

terenie gniny Bartniczka - zadanię I

Numer referencyjny:
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Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadmno dialog

techniczry

nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

II.3) Informacja o możiwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na cąści:

Nie

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zQkres, rodzaj i ilość dostąw, usług

lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowanią i wymagań ) aw przypadku

partnerstwa innowacyjnego - okreŚlenie rapotrlrbowania na innowacyjny produkt,

usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane TwLązAne z

przebudową nawierzchni dróg gminnych w Gminie Bartniczka.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zammłiajqcy podaje informacje o wąrtości

zamówienia):

Wartość bez VAI:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkową

całkowita maksymalną wartość w całym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub

dynami c zne go syst emu zakupów)

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

lub w art.l34 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

II.8) Okres, w którym realimwane będzie zamówienie lub okres, na który mstała

rawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczry system

zakupów:

data zakończenia: I 0 l I 0 l 20 I 6

4 z14 2016-08-25 09:17



ftle: l l l C: l Usęrs/KASIAB/A ppDatal Locall Temp l 3 02656-20 1 6.htrnl

II.9) Informacje dodatkowe:

§EKCJA Itr: INF'ORMACJE O CHARAKTERZE PRArilNYM.
EKONOMICZ\YM. FINANISOWYM I TECHNICZ\YM

ilI. r) WARI]NKI IJDZIALU w P o STĘPOWANIU

ilI.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

OkreŚlenie warunków: Zamawiający nie stawa warunku. Ocena spehrienia warunku

dokonana będzie w oparciu o ńożonę ptzęzWykonawcę oświadczenie w sprawie

spehrienia warunków.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomicrna

OkreŚlenie warrurków: Wykonawca spehri ten warunek, jeżeli v,rykaże,że jest(są)

uberyieczony(-eni) od odpowiedzialności cywilnej w zakre sie prowadzonej

działalności na minimalną sumę gwarancyjną na jedno i ws4lstkie zdarzeniaw

wysokości co najmniej 350 000,00 zł.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczra lub zawodowa

OkreŚlenie warunków: Wykonawca spehri warunek , jeżeliwykażre:1) w okresie

ostatnich 5latprzed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia

działalnoŚci jest krótsąz - w tym okresie, nealaowałznaleĘtą starannością: -dwie

roboty obejmujące roboty w zakresie naprawy dróg o wartości każdejroboty

minimum 1 5 0 000, 0 0 ń (wr az z należmy m po datkiem Vi\T). 2) dysponuj e o sobami

zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestńczyć w wykonywaniu

zamówienia, posiadającymi zgodnie z ustawą zdnia7 |ipca 1994 r. Prawo budowlane

(t. j.Dz.U, z2016 r. poz.290) uprawnięnia do kierowania robotami budowlanymi we

właŚciwych specjalnościach, tj.: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności drogowej

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących

czynności przy realizacji zamówi ęnia wraz z informacją o kwalifikacjach
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zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak

Informacje dodatkowe:

III.2) P oDsTA\ryY WYKLUCZENIA

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

IIL2.2) 7.amawiający przewiduje wykluczenie rvykonawcy na podstawie art.

24 ust.5 ustawy Pzp nie

III.3) WYKAZ oŚwrłocznŃ srłłuANYCH PRZEZWYKONA\ilCĘ W
CELU WSĘPNEGO POTWIERDZENI A, Żn NIE PODLEGA ON

WYKL UCZENIU O RAZ SP EŁ NIA WARIJNKI IJDZI Ał-U W P O STĘP O WAMU
ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

OŚwiadczenie o niepodleganiu rvykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ oŚwrłncznŃ lun DOKIJMENTÓW, SKŁADANYCH
PRZEZ WYKONA\ryCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWAME

ZAMA\ryIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA oKoLICZi\oŚcI, o
KTÓRYCH MowA w ART, 25 UsT, 1 PKT 3 UsTA\ilY PZPz

ilI.s) WYKAZ oŚWIADCznŃ r,ur DOKUMENTOW SKŁADANYCIF.PRZI]Z

WYKONA\ryCĘ W POSĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMA\ryIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA oKoLICZI{oŚcl, o KTÓRYCH MOWA W AR[,

25 UsT, 1 PKT 1 USTAWY PZP

ilI.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARI]NKÓw unzrłłu w
POSTĘPOWr\NIU:

1)Dokument potwierdzaj ący, że wykonawca jest ubezpieczony od

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na minimalną

sumę gwarancyjną na jedno i wsąlstkie zdarzęnia w wysokości co najmniej 350

000,00 ń. 2) Dowody określaj ące czy roboty zamięszczone w Wyka zie robót

zostaĘ wykonane należcię i prawidłowo ukończonę . zarobotę budowlaną

wykonaną w sposób naleĘty Zamawiający uważarobotę budowlaną zakończoną

wydaniem protokołu końcowego po rozliczeniu przedmiotu umowy,

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ oŚwIADCznŃ r,ur DOKI]MENTÓW SKŁADANYCH

PRZEZ WYKONA\ilCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE

ZAMA\ryIAJACEGO w CELU POTWIERDZENIA OKOLICZ|{OŚCI, o
KTÓRYCH MOWA W ART, 25 UST, 1 PKT 2 UsTA\ryY PZP

III.7) Ii\NE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) WypeŁrione kosźorysy ofertowe.2) Dowód wniesienia wadium. 3) W

przypadku podpisania oferty oraz poświadczęnia za zgodność z orygtnałem kopii

dokumentów pTzez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym

(ewidencyjnym) wykonawcy, naleĘ do oferty doŁączyć stosowne

pehromocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) oPIs

ry. 1. 1 ) Tryb udzielenia zamówienia : przstar g nie o graniczony

IV.1.2) 7amawiający Ąda wniesienia wadium:

tak,

Informacja na temat wadium

Wykonawca zabońązany jest wnieść wadium w wysokości2.000,00 ń
(słownie: dwa tysiące zł) przedupĘwem terminu składania ofert.

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

nie

IV.1.4) Wymaga siędożrnia ofert w postaci katalogów elektroniczrych lub

dołączenia do ofert katalogów elektroniczrych:

nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub

dołączenia do ofert katalogów elektroniczrych:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się żozenia oferty wariantowej:
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nie

Dopuszcza się złozenie oferly wariantowej

nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem

oferty zasadniczej:

nie

Iv.1.6) Przewidywana liczba wykonawców,którzy mstaną zaproszeni do

udzia|l w postępowaniu

(pr ze t ar g o gr ani c zony, ne go cj acj e z o gł o sze ni e m, di al o g konkure ncyj ny,

pąr tner S two innowacyj ne )

Liczba wykonawców

Przewidywana minimaln a liczba wykonawców

Maksymaln a liczba wykonawców

Kryteria selekcji wykonawców:

Iv.t.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamiczrego systemu

zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

z kilkoma wykonawcami

czy przewtduje się ograniczenie Iiczby uczestników umowy ramowej:

nie

Informacje dodatkowe:

zamówienie obejmuje ustanowienie dynamic zr..ego systemu zakupów:

nie

Informacje dodatkowe:

w ramach umowy ramowej/dynamiczrego systemu zakupów dopuszcza się

złożęnie ofęrt w formie katalogów elektronicznych:

nie

Przewiduje się pobranie ze ńożonych katalogów elektronicmych informacji

potrzebnych do sporządzęnia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego
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systemu zakupów:

nie

rV. r.8) Aukcj a elektroniczra

przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronic mej (pr zetar g

ni e o gr ani c zony, pr ze t ar g o gr ani c zony, ne go cj acj e z o gł o s ze ni e m) nie

NaleĘ wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji

elektroniczrej:

przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z

opisu przedmiotu zamówienia:

nie

NaleĄ podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie

aukcji elektronicznej oraz jakibędzie tęrmin ich udostępnienia:

Informacj e doty cząc e przebie gu aukcj i e lektronic mej :

Jaki jest przewidńany sposób postępowania w toku aukcji elektroniczrej i

jakie będą waruŃi, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne

wysokości postąpień):

Informacje doty czące wykorzystywanego sprzętu elektroniczn ego, rcnńązafi i
spe cyfikacj i te chnic mych w zakre sie połączeń :

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji

elektronicmej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektroniczrej i czasie ich trwania:

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

Cry wykonawcy, kt&ry nie ńoĘlinowych postąpień, zostaną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Warunki zamknięcia aukcj i elektronicmej :

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IY.2.2) Kryteria

Kryteria
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Cena 60
Długość okresu gwarancji i rękojmi ż5
Doświadczenie zawodowe kluczowych osób pełniących
samodzięlne funkcje w budownictwie - kierownik budowy 15
brarrĘ drogowej

IV.2.3) Zastosowanie proceduĘ, o której mowa w art. 24aa łlst. I

ustawy P zp (pr zetarg nie o graniczony)

nie

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

innowacyjne

rV3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spehriać wszystkie oferty:

Ptzewidziane jest zastrzsżęnię prawa do udzielenia zamówienia na

podstawie ofert wstęp ny ch bez przeprowadzenia ne gocj acji nie

przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenialiczby

ofert: nie

NaleĄ podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym licńę
etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagańzamańającego lub informacja o sposobie

u4rskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozłłiązania stanowiące podstawę do

składania ofert, jeżeli zamasitający przewiduje nagrody :

Wstępny harmonogram postępowania :
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podzińdialogu na etapy w celu ograniczenialiczby rozłńązań: nie

Nalery podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne

wymagania, którym muszą odpowiadać ws4lstkie oferty:

Podńałnegocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert

podle gaj ących ne go cj acj om poprzez zastosowanie kryteriów oc eny ofert

wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacj a elektroniczra

Adręs strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja

elektronicma:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu

zamówienia w licytacji elektroniczrej :

Wymagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji

elektronicznej, w tym wymagania techniczre urządzeń informatyc nty ch:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicme|w tym określenie

minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicmej i czasie ich trwania:

L icy tacja wie lo e tap owa

etap nr czas trwania etapu

Wykonawc y, któr zy nie ńo Ę li nowy c h p o stąpie ń, zo staną

zakwalifikowani do następnego etapu: nie

Termin otwarcia licytacji elektronicmej :

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicmej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści

zańeranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne

warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania doĘ cząc e zabezpie czenia naleĘte go wykonania umowy :

Informacje dodatkowe:

N.5) ZłVIIANA UMowY
Przewiduje się istotne zrniany postanowiefilawartej umowy w

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru

wykonawcy: tak

Nalezy wskazać zaktes, charakter zmianoraz warunki wprowadzenia

zrnian;

Wzór umowy stanowi ZŃącntk nr 5 do SlWZ.Zamawiający

przewiduje możiwość zmiany w stosunku do treści oferty

następuj ących po stanowień umowy w następuj ących warunkach

(okolic mo śc iach) : 1 ) wydfu żenia terminu obowiąą,wania umowy, po d

waruŃiem,że;a) prace objęte umową zostaĘ wstrrymaneptzez

właściwe organy zptryczynniezależnych od Wykonawcy, co

uniemożliwia terminowe zakończęnie realizacjiprzedmiotu umowy,b)

zasńa koniecmość uąlskania niemożliwych do przeńdzenia na etapie

planowania inwestycji danych, zgódbądźpozwoleń osób trzecich lub

właściwych organów,c) lvystąplły bardzo złe warunki atmosferycme,w

istotny sposób odbiegające od typowych, uniemożliwiające wykonanie

przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami sźuki budowlanej,d)

wystąpiła stła wy ższa uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu

umowy.Tęrmin umowny zostanie wydfużony o sumę dni okresów

wstrrymania prac na wniosek Wykonawcy uzgodniony z Inspektorem

Nadzoru oraz Zamańającym.De cyzja o koniecmości wstrrymania

robót powinna zostać uzgodniona z Inspektoręm nadzoru oraz

Zamańającym. O wstrrymaniu robót budowlanych Wykonawca

powinien kańor azow o powiadomi ć Zamavńając e go 2) zmniejszenia
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przedmiotu mrówienia, pod waruŃiem że:a) z niemożiwych do

przewidzenia na etapie planowania inwestycji przy czynwykonanie

całości przedmiotu zamówienia napotyka istotne trudności, których

przsmvy ciężenie wymagałoby poniesienia niewspóhniernie wysokich

kosźów.Wsrystkie povłyższe postanowienia w podpunktach I i2
stanowią katalog zmian, na które Zamańający możs vłyrańć zgodę.

Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej

zgody.MożĄiwość dokonania nnian umowy stanowi uprawnienie

Zamańającego a nie jego obowiązek.Nie stanowi miany rrmowy w

rozumieniu art.I44 ustawy Pzp:a) aniana danych rwiązanychz

obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zrniana

rachuŃu bankowe go),b) uniana danych tele adre sowych, c) zmiana

o sób o dp owie dzialny ch za kortakly i nadzór nad prze dmiote m

Iv. 6) INF ORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poulhym

(jeżeli doĘczy):

środki słrrżące ochronie informacji o charakterze poufuym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu:

Data: 09 l 09 l20I 6, godzlna: 1 0:00,

Skrócenie tęrminu składania wniosków, ze wzĄęduna pilną potrzebę

udzielenia zamówieni a (przetargnieogranicz ony, przetar g

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) :

nie

Wskazać powody:

Język lub jęryki, w jakich mogą być spotządzanę oferty lub wnioski

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin miązania ofertą: okres w dniach: 30 (od
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ostateczrego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się uniewafoienie postępowania o

udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyzrania śr odków

pochodących zbudzetu Unii Europejskiej oraz

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udźelonej

pr7fz państwa cżonkowskie Europejskiego Porozumienia o

Wolnym Handlu (EFTA), które miaĘ być prrrmaczone na

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

rV.6.5) Przewiduje się uniewafoienie postępowania o

udzielenie zamówieni a, jeżre|i śro dki 5|u żą c e sfi nans owaniu

zamówień na badania naukowe lub prace roznvojowe, które

zamaw iający ramier zał pr zrmaczyć n a sfi nan s owanie c ał o ś c i

lub części zamówieniao nie mstaĘ maprzyznane nię

IV.6.6) Informacj e dodatkowe:

<l
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