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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice , Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj.
łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.


Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminasadkowice.pl;
http://www.gminasadkowice.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 chodników wraz z
przebudową zjazdów przy drogach wewnętrznych oraz budowa miejsc parkingowych dla
samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych oraz przebudową
sieci telekomunikacyjnych realizowane w ramach operacji pn. Zagospodarowanie centrum
miejscowości Kaleń.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa chodników wraz z przebudową zjazdów przy drogach wewnętrznych
na działkach nr 192 i 368 oraz budowa miejsc parkingowych dla samochodów osobowych
wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych oraz przebudową sieci telekomunikacyjnych
na działkach nr 16, 193 i 181. Niniejszy przedmiot zamówienia stanowi część zakresu
operacji pn. Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń realizowanej w ramach
działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. A. Szczegółowy zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje zadania opisane poniżej: 1) Budowa chodników wraz z przebudową
zjazdów przy drogach wewnętrznych na działkach nr 192 i 368 w miejscowości Kaleń gm.

Sadkowice Charakterystyka robót: Wykonanie chodników wzdłuż dróg wewnętrznych wraz z
przebudową zjazdów na posesje i dojść do furtek na działkach nr 192 i 368 w miejscowości
Kaleń gm. Sadkowice. Chodnik zaprojektowano równolegle do jezdni po obu jej stronach
zgodnie z projektem. Wszystkie przebudowywane zjazdy i dojścia do furtek są zlokalizowane
w miejscu istniejących, jednakże ze względu na ich różną szerokość, założono w projekcie
ujednolicenie szerokości wszystkich zjazdów do 5m wraz z dojściami do furtek o szerokości
1,5m oraz 3 indywidualnych dojść do furtek o szerokości 1,5m. Zjazd na drogę wewnętrzną
(dz. o nr ewid. 379) pozostaje nieutwardzony, w stanie istniejącym. Przewidziano dwa
przejścia dla pieszych. Przejścia dla pieszych będą oznaczone poziomym znakiem P-10. W
miejscu przejść dla pieszych należy wykonać obniżenie w chodniku. Chodniki wzdłuż drogi
wytyczono o szerokości 1,3 m, z uwagi na ograniczony pas drogowy. Od strony drogi
zaprojektowano krawężnik betonowy. Wykonać krawężnik wtopiony na szerokości zjazdu wg
projektu. Od strony rowu odwadniającego przewidziano obrzeże betonowe. Należy wykonać
spadek chodnika w kierunku jezdni. Nachylenie podłużne chodnika zgodne z nachyleniem
ulic. Odprowadzenie wody z jezdni poprzez projektowane odwodnienie liniowe przebiegające
ukośnie pod chodnikiem. Wody opadowe będą tak jak dotychczas odprowadzane do rowów
przydrożnych. Projektowane chodniki i przebudowywane zjazdy na posesje zostaną
wykończone kostką betonową wg dokumentacji. Projekt nie zakłada przebudowy rowów, a
jedynie konserwację i prace związane z ich utrzymaniem. Istniejące rowy należy dokładnie
odczyścić i odmulić. Należy wykonać nowe przepusty pod zjazdami i dojściami do furtek.
Pod zjazdem na drogę wewnętrzną (dz. nr 379) należy zachować istniejący przepust, oczyścić
i przedłużyć rurę ochronną instalacji teletechnicznej o 1m. Przepusty wykonać z rur
żelbetowych o średnicy 40cm ze ściankami czołowymi betonowymi na ławie betonowej.
Kręgi rozbiórkowe istniejących przepustów stanowią własność Zamawiającego. Rowy obsiać
trawą. Lokalizacja słupów energetycznych i znaków drogowych nie ulegnie zmianie.
Utwardzenie nawierzchni chodnika kostką betonową typu Holland o wym. 20x10x6cm w
kolorze szarym. Obrzeża betonowe i krawężniki będą betonowe w kolorze szarym,
dopasowanym do koloru kostki. Kostkę w pasie chodnika należy układać poprzecznie do
kierunku ruchu. Z każdej strony wykończyć bordiurą z kostki układanej równolegle do
krawężnika i obrzeży. Zjazdy na posesję oraz dojścia do furtek zostaną wykończone kostką
betonową typu Holland o wym. 20x10x8cm. Dojścia do furtek układać z kostki z kolorze
szarym, zjazdy w celu wyraźnego ich wyróżnienia - kostką w kolorze czerwonym. Sposób
ułożenia kostki na zjazdach i dojściach do furtek wg projektu. Na odcinkach projektowanych
utwardzeń istniejących zjazdów do działek nr 9, 10/2 i 377 oraz w czasie oczyszczania rowów
wzdłuż wymienionych działek prace nad istniejącymi kablami NN prowadzić ręcznie, ze
szczególną ostrożnością i pod nadzorem PE w Rawie Mazowieckiej. W przypadku braku rur
ochronnych na tych kablach nałożyć na nie dwudzielne rury ochronne typu AROT w
uzgodnieniu i pod nadzorem w/w jednostki branżowej. Istniejącą armaturę sieci
wodociągowej (zasuwy, hydranty), kanalizacji sanitarnej (włazy do studni) oraz kanalizacji
telefonicznej (włazy do studni) wynieść do projektowanych rzędnych terenu w uzgodnieniu i
pod nadzorem właścicieli poszczególnych sieci branżowych. Wykonawca dokonuje zgłoszeń
i ustaleń z właścicielami poszczególnych sieci i instalacji, w tym pokrywa koszty z tego
wynikające. Należy zabezpieczyć istniejący kabel telefoniczny doziemny pod zjazdem na
działkę 379 rurą osłonową dwudzielną. Wykonawca realizuje również wytyczne wynikające z
uzgodnień Telekomunikacji Polskiej TOTDALU/PR.2015-88310/13 z dnia 23 maja 2013 r.
(przedstawione w zał. Nr 9 do SIWZ) oraz zawiadamia w imieniu Zamawiającego (Inwestora)
o rozpoczęciu prac zgodnie ze wskazanymi uzgodnieniami, Wykonawca pokrywa koszty
związane z realizacją wskazanych wytycznych. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
wszystkich elementów zadania określonych w projektach budowlanych, przedmiarach robót
oraz specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji formalno-prawnej

oraz w Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 2) Budowa miejsc
parkingowych dla samochodów osobowych wraz z wjazdem i zjazdem z dróg wewnętrznych
oraz przebudową sieci telekomunikacyjnych na działkach nr 16, 193 i 181 w m. Kaleń gm.
Sadkowice Charakterystyka robót: Wykonanie na terenie działki nr 16 miejsc postojowych
dla samochodów osobowych. Miejsca usytuowano wzdłuż pasa jezdnego o szerokości 3,0m
przebiegającego przez działkę i podzielono na zespoły. Łączna liczba miejsc postojowych
wyniesie 8 stanowisk (P1-P8), każde o wymiarach 2,3x6,0m - szczegóły wg projektu. Zjazd
na działkę nr 16 zapewniono z drogi wewnętrznej na działce nr 193, zaś wyjazd na drogę na
działce nr 203. Na terenie przewidziano ruch jednokierunkowy. Od strony południowozachodniej wzdłuż pasa jezdnego wytyczono chodnik wykończony kostką betonową.
Istniejąca wiata przystankowa nie będzie objęta zakresem projektu. Wymieniona zostanie
jedynie nawierzchnia wokół wiaty na kostkę betonową oraz dodane zostaną elementy małej
architektury takie jak gablota ogłoszeniowa, stojaki na rowery i śmietnik. Pas terenu między
chodnikiem a granicą z działką nr 15 oraz między miejscami postojowymi a rowem na działce
nr 181 przewidziano jako pas zieleni obsiany trawą. Między stanowiskami postojowymi na
trawniku zaplanowano posadzenie dwóch klonów pospolitych z gatunku Globosum.
Zamawiający w ramach niniejszego zadania odstępuje od budowy ogrodzenia, o którym
mowa w dokumentacji projektowej w granicy z działką nr 15. W przedmiarach również nie
zamieszczono kosztów z tym związanych. Należy zrealizować zadanie bez budowy
ogrodzenia. W pasie trawnika od strony południowo-zachodniej przewidziano dwa miejsca na
ustawienie ławek i śmietników. Nawierzchnia w tych punktach wykończona będzie kostką
betonową. Istniejące na działce drzewa (na północ od wiaty przystankowej) przewidziano do
zachowania. Utwardzenie nawierzchni chodnika, terenu wokół przystanku i zjazdów kostką
betonową typu Holland o wym. 20x10x6cm w kolorze szarym. Obrzeża betonowe i
krawężniki będą betonowe w kolorze szarym, dopasowanym do koloru kostki. Kostkę w pasie
chodnika należy układać poprzecznie do kierunku ruchu. Z każdej strony wykończyć bordiurą
z kostki układanej równolegle do krawężnika i obrzeży. Za chodnikiem przewidziano trawnik
rozdzielony od chodnika obrzeżem betonowym. W dwóch miejscach wzdłuż chodnika
wyznaczono poszerzenia na ławki. Z boku poszerzeń należy zainstalować śmietniki. Pas
jezdny i miejsca parkingowe wykończone będą ażurowymi płytami betonowymi w kolorze
szarym z wypełnieniem żwirem płukanym. Miejsca parkingowe z kraty ażurowej należy
rozdzielić między sobą podwójnym pasem kostki betonowej typu Holland w celu
uczytelnienia podziału stanowisk. Szczegóły wg projektu. Przedmiotem niniejszego zadania
jest również usunięcie kolizji z siecią telekomunikacyjną występujących w miejscowości
Kaleń na działce nr 16. W zakres prac wchodzą m.in.: - Przesunięcie istniejącej szafy
kablowej do nowej lokalizacji, - Przesunięcie istniejącego słupka kablowego do nowej
lokalizacji. - Przesunięcie istniejącej studni kablowej do nowej lokalizacji, - Przebudowa
istniejących doziemnych linii kabli telekomunikacyjnych . Zadanie obejmuje również
przebudowę kabli z żyłami miedzianymi oraz przebudowę kabla światłowodowego.
Szczegóły zakres opisano w dokumentacji projektowej i wykonawczej, formalno-prawnej i
SIWZ. W zakres zadania wchodzi również przebudowa doziemnej linii kablowej
telekomunikacyjnej na działce nr 181 oraz usunięcie kolizji na działce nr 193 z siecią
telekomunikacyjną występujących w związku z projektem budowy miejsc parkingowych i
zjazdów w miejscowości Kaleń na działce nr 16. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie
z obowiązującymi przepisami, pod ścisłym nadzorem przedstawicieli służb technicznych
Telekomunikacji Polskiej (TP). Roboty w zakresie sieci telekomunikacyjnej należy zlecić
firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych zgodnie z warunkami technicznymi TP.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, wykona wszystkie prace związane z siecią
telekomunikacyjną określone w dokumentacji projektowej, dokumentacji formalno-prawnej,
projekcie wykonawczym, SIWZ oraz zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez

Telekomunikację Polską. Wykonawca zobowiązany jest również do wykonania wszelkich
uzgodnień i zawiadomień w imieniu Zamawiającego wynikających z warunków technicznych
TOTSSBU/PR.215-82763/13 z dnia 14 lutego 2013 r. oraz z dokumentacji projektowej i
projektu wykonawczego, a także dokona inwentaryzacji geodezyjnej robót. Za realizację
zadania zgodnie z warunkami technicznymi i dokumentacją projektową oraz projektem
wykonawczym wyłączną odpowiedzialność ponosi Wykonawca oraz pokrywa koszty z tym
związane. Koszty nadzoru i udziału przedstawicieli TP w procesie inwestycyjnym pokrywa w
całości Wykonawca, w ramach niniejszego zadania. Wykonawca w ramach niniejszego
zadania występuje do TP w imieniu Zamawiającego (Inwestora) o formalne przekazanie
budowy, pokrywa koszty odpłatnego nadzoru prowadzonego przez przedstawicieli TP i
odpłatnego odbioru końcowego oraz zgłasza rozpoczęcie prac, Wykonawca dokonuje
wszystkich czynności i pokrywa koszty by zapewnić realizację zobowiązań nałożonych na
Inwestora pismem TP TODDKLU/PR.2015-98960/13 z dnia 6 grudnia 2013 r. (kopia w
załączniku nr 9 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na
prowadzenie robót (Wykonawca skompletuje i złoży wniosek do zarządcy drogi o wydanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego) w pasie drogi powiatowej dz. nr 181 i pokrywa koszty
z tym związane. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za
zgodność wykonanych robót z dokumentacją przetargową oraz obowiązującymi przepisami i
normami. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich elementów zadania
określonych w projektach budowlanych, wykonawczych, przedmiarach robót oraz
specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót, dokumentacji formalno-prawnej oraz
w SIWZ. Oryginalną dokumentację projektową zatwierdzoną przez Starostwo Powiatowe w
Rawie Mazowieckiej można przeglądać w Urzędzie Gminy w Sadkowicach, pok. 14 w
godzinach pracy Urzędu. B. Zakres prac objętych niniejszym zamówieniem został określony
w projektach budowlanych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robót, projektach wykonawczych, dokumentacji formalno-prawnej oraz Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z
dokumentacją zatwierdzoną decyzjami Starosty Rawskiego - pozwoleniami na budowę : 1) Nr
305/2013 z dnia 29.07.2013 r. 2) Nr 338/2013 z dnia 09.08.2013 r. 3) Nr 119/2013 z dnia
16.12.2013 r. - Zmiana pozwolenia na budowę (decyzji nr 305/2013) oraz zgłoszeniami robót
budowlanych: 1) Zgłoszenie z dnia 27.11.2013 r. przebudowy doziemnej linii kablowej
telekomunikacyjnej na dz. 181w Kaleniu 2) Zgłoszenie z dnia 27.11.2013 r. przebudowy sieci
telekomunikacyjnych na działce nr 193 w Kaleniu C. Wszelkie prace budowlane oraz inne
czynności nie opisane w niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w
załącznikach do niej, a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu
zamówienia należy wykonać w ramach niniejszego zadania i uwzględnić w kalkulacji
kosztów. 4. Dodatkowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia: a) Zamówienie będzie
współfinansowane w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla
operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i
rozwój wsi objętego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Tytuł
operacji: Zagospodarowanie centrum miejscowości Kaleń. b) Wykonawca przed złożeniem
oferty cenowej powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją łącznie z uzgodnieniami i
warunkami technicznymi (wraz ze sprawdzeniem wszystkich wymiarów w projektach oraz
ilości wymienionych w przedmiarach robót) a także dokonać oględzin terenu gdzie będzie
realizowana inwestycja aby w razie stwierdzonych niejasności domagać się od
Zamawiającego wyjaśnień. c) Wykonawca zapewnienia również kierownika budowy oraz
kierowników robót poszczególnych branż i prac, tak by zapewnić kierowanie robotami w
zakresie wszystkich branż i prac przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje do
pełnienia tego typu funkcji dla całego przedmiotu zamówienia, w szczególności zapewnia, że
Kierownik budowy będzie posiadał uprawnienia budowlane do kierowania robotami w

specjalności drogowej, a kierownik robót branży telekomunikacyjnej będzie posiadał
uprawnienia do kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej. d) Jeżeli w
załącznikach do SIWZ pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub
pochodzenia, to określają one minimalny standard jakości materiałów lub urządzeń przyjętych
przykładowo do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta
o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w dokumentacji technicznej.
Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy. Szczegóły
dotyczące parametrów równoważności materiałów i urządzeń wymienionych w przedmiarach
robót i projektach budowlanych opisano w załączniku nr 10. e) Zamawiający przewiduje
płatności dla Wykonawcy po realizacji całego przedmiotu zamówienia, w ciągu 30 dni licząc
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wypełnionej faktury, która będzie
wystawiona przez Wykonawcę po zrealizowaniu i odbiorze końcowym całego zadania. f)
Oferta musi uwzględniać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia.
Przyjmuje się, że Wykonawca upewnił się co do prawidłowości i kompletności oferty, która
powinna pokryć wszystkie jego zobowiązania umowne, a także wszystko to co może być
konieczne dla właściwego wykonania i wykończenia robót oraz usunięcia usterek. g)
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dokonuje wszelkich zgłoszeń (także kompletuje
wymagane wnioski) zajęcia pasa drogowego do zarządcy drogi oraz zobowiązany jest
uzyskać zezwolenia na prowadzenia robót w pasach drogowych zgodnie z wymogami
zarządcy drogi i pokrywa koszty z tym związane oraz dokonuje zgłoszeń i ustaleń (także
kompletuje wymagane wnioski i uzyskuje wymagane zgody) z właścicielami poszczególnych
sieci i instalacji, w tym pokrywa koszty z tego wynikające. h) Wszystkie materiały jakich
Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót muszą uzyskać aprobatę autora
projektu i inspektora nadzoru. Wykonawca przed wbudowaniem materiału budowlanego na 7
dni wcześniej zobowiązany jest okazać materiał wraz z atestami w celu kontroli
prawidłowości z dokumentacją. i) Wykonawca zapewnia wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej dla całego zakresu przedmiotu zamówienia, która musi być
przekazana Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót. j) Wykonawca
zobowiązany jest do wykonania zadania również zgodnie z wymogami określonymi w
dokumentacji formalno-prawnej stanowiącej załącznik Nr 9 do SIWZ. k) Przedmiar robót ma
charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót
z projektami budowlanymi i pozostałą dokumentacją. Z uwagi na to, że umowa na roboty
będzie umową z wynagrodzeniem ryczałtowym w przypadku wystąpienia w trakcie
prowadzenia robót większej ilości robót lub materiałów niż przewidziano w jakiejkolwiek
pozycji przedmiaru nie będzie to uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego
wynagrodzenia lecz jako konieczne roboty i materiały, które Wykonawca zobowiązany jest
wykonać i dostarczyć w ramach ceny określonej w ofercie. Ewentualne braki w przedmiarze
robót w robotach lub materiałach, które są konieczne do wykonania kompletnego zadania na
podstawie projektów budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznej, dokumentacji
formalno-prawnej lub SIWZ nie zwalniają wykonawcy z obowiązku ich wykonania,
wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie konieczne roboty i dostarczyć wszystkie
materiały w ramach wynagrodzenia ryczałtowego określonego w umowie, która będzie
zawarta w ramach niniejszego zamówienia publicznego. 5. Wymagania stawiane
Wykonawcy: 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami
technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2. Wymagana jest
należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. 3. Ustalenia i decyzje dotyczące
wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy. 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody
wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.00-1, 45.23.23.10-8.
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: Zakończenie:
30.09.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie
wadium w wysokości 7 000,00 PLN (słownie złotych: siedem tysięcy złotych). Wadium
winno być wniesione w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych przed upływem terminu na składanie ofert. Dowód wniesienia wadium należy
dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż w pieniądzu oryginał
odpowiedniego dokumentu Wykonawca załączy do oferty. W przypadku wniesienia wadium
w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na konto BSBR O/Sadkowice nr: 09 9291 0001
0035 8648 2000 0010 z takim wyprzedzeniem, aby środki znajdowały się na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin wpłynięcia środków na rachunek
Zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy
dołączyć oryginał lub kopie przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Wadium musi
obejmować cały okres związania ofertą. Zwrot, zatrzymanie lub ponowne wniesienie wadium
następuje na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie
wg wzoru-załącznik nr 2.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca udokumentuje, że
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie Wykonawca



należycie wykonał, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończył, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze
(roboty brukarskie - np. chodniki, parkingi, utwardzenia terenu, itp.) o wartości
każdej z robót nie mniejszej niż 50 000 zł - na dowód tego Wykonawca składa
wykaz robót wg wzoru załącznik nr 3 wraz dowodami potwierdzającymi,
którymi są: poświadczenia, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca złoży oświadczenie
wg wzoru-załącznik nr 2
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje co
najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
drogowej oraz co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję
kierownika robót branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do
kierowania robotami w specjalności telekomunikacyjnej - na dowód tego
Wykonawca składa Oświadczenie wg wzoru załącznik nr 6 oraz Oświadczenie
wg wzoru załącznik nr 2
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy wykonawca złoży oświadczenie
wg wzoru-załącznik nr 2

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
W wykazie robót budowlanych powinna zostać ujęta co najmniej jedna robota
budowlana o podobnym charakterze (roboty brukarskie - np. chodniki, parkingi,
utwardzenia terenu, itp.) o wartości każdej z robót nie mniejszej niż 50 000 zł - na
dowód tego Wykonawca składa wykaz robót wg wzoru załącznik nr 3 wraz
dowodami dotyczącymi najważniejszych robót, określającymi, czy roboty te
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Dowodami, o
których mowa wyżej są: poświadczenie, inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia.;



oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień;

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;

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;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
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)
Inne oświadczenia lub dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania, które
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) wypełniony formularz oferty - wg wzoru
określonego w załącznik nr 1 do SIWZ, b) pełnomocnictwo dla osoby, występującej w
imieniu wykonawcy, jeżeli zostało udzielone w formie oryginału lub potwierdzone za
zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile ofertę składa pełnomocnik lub podmiot
występujący wspólnie. c) Jeżeli Wykonawca zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów,
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi
do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonywaniu zamówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby
upoważnione do reprezentowania podmiotów zobowiązujących się do udostępnienia w/w
zasobów i złożone formie oryginału. d) Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
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
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający,
zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności
wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: a) w
przypadku zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na
inne spełniające warunki określone w SIWZ b) w przypadku konieczności wykonania robót
zamiennych. Roboty zamienne nie powodują zmiany ceny. Ich konieczność zostanie
potwierdzona wpisem do dziennika budowy przez Kierownika Budowy oraz inspektora
nadzoru sprawującego nadzór nad inwestycją. c) może nastąpić zmiana okresu
przewidzianego na ukończenie robót gdy: 1) zmiany spowodowane są warunkami
atmosferycznymi, w szczególności: - klęski żywiołowe; - warunki atmosferyczne odbiegające
od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych i dokonywanie odbiorów; 2)
zmiany spowodowane są nieprzewidzianymi warunkami realizacji, tj. warunkami
geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: wykopaliska
archeologiczne, niewypały i niewybuchy, 3) zmiany będące następstwem okoliczności
leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez
Zamawiającego. d) w przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy; Zmiany mogą dotyczyć zmniejszenia zakresu wykonywanych prac, i w
związku z tym zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót, z których
zamawiający zrezygnował, obliczonych na podst. kosztorysu ofertowego złożonego przed
podpisaniem umowy przez Wykonawcę. e) za względu na konieczność zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy, f) ze względu na konieczność zrealizowania przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na
zmiany obowiązującego prawa. g) niedostępność na rynku materiałów wskazanych w
dokumentacji projektowej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku
tych materiałów, h) może nastąpić zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, musi być ona uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą co najmniej takie, jak wymagane w
SIWZ. Zmiany w treści umowy będą dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu
podpisanego przez strony umowy. Wszystkie powyższe postanowienia niniejszego punktu-6
stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią
jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://www.bip.gminasadkowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129 A, 96-206 Sadkowice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.05.2014 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129 A,
96-206 Sadkowice, pok. nr 1 - sekretariat.

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: Zamówienie będzie współfinansowane w ramach działania 413
Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania
pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013. Tytuł operacji: Zagospodarowanie centrum miejscowości
Kaleń..
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

