Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.starostwograjewo.pl

Grajewo: Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku
Matnia - Kuligi
Numer ogłoszenia: 133274 - 2016; data zamieszczenia: 25.05.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Grajewie , ul. Fabryczna 4, 19-203 Grajewo,
woj. podlaskie.


Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: bip.starostwograjewo.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 1794
B na odcinku Matnia - Kuligi.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Przebudowa drogi powiatowej nr 1794 B na odcinku Matnia - Kuligi w km 9900÷11+930 polegająca na wykonaniu następujących robót: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych- robotach ziemnych (drogi) w terenie
równinnym, odcinek drogi powiatowej na odcinku Ciszewo -Kuligi nr 1794B w km 9+900÷11+930 -

2,03 km, 2.rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych Ø60cm z uprzednim
odkopaniem przepustów wraz z wywiezieniem materiału rozbiórkowego i jego utylizacją, rozebranie
przepustów z kręgów betonowych Ø60cm pod drogą w km 10+005; 10+947; 11+813 - 21,0 m,
3.karczowanie krzaków i podszycia o małej gęstości, wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostałości
po karczowaniu; karczowanie krzaków w km 10+170÷10+580; 10+740÷11+160; 11+820÷11+840 po
stronie lewej, karczowanie krzaków w km 10+000÷10+650; 10+820÷11+170 po stronie prawej 0,23 ha, 4.przygotowanie kabla telefonicznego doziemnego o średnicy do 30mm do zabezpieczenia
w rowie kablowym wraz z wykonaniem wykopu i zasypaniem kabla, kabel pod jezdnią w km
10+156; 10+522; 10+650; 11+538; 11+590; 11+648 - 50,0 m, 5.zabezpieczenie podziemnego kabla
telefonicznego rurą dwudzielną AROT Ø110mm, zabezpieczenie kabla podziemnego pod jezdnią w
km 10+156; 10+522; 10+650; 11+538; 11+590; 11+648 - 50,0 m, ROBOTY ZIEMNE 6.wykonanie
wykopów mechanicznie w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odkład samochodami na
odległość 3km, wykonanie rowów przydrożnych w km 9+920÷10+052; 10+910÷11+077;
11+763÷11+840 z obu stron oraz w km 10+052÷10+067; 11+840÷11+860 po stronie prawej drogi 314,8 m3, 7. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II z transportem urobku na nasyp
samochodami na odległość 10km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu, uzupełnienie
korpusu drogowego w km 11+820÷11+860 po stronie prawej - 8,0 m3, ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO 8.wykonanie przepustów z rur polietylenowych spiralnie karbowanych Ø60cm
układanych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem wykopu pod przepust i zasypaniem, przepusty
pod drogą w km 10+005; 10+947; 11+813 - 27,0 m, PODBUDOWA 9.koryto wykonywane na całej
szerokości jezdni, mechanicznie w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 10cm - zjazdy na drogi polne
10+285P; 10+286L; 10+727L; 11+445L; 11+664P; zjazdy gospodarcze i na pola w km 9+995L;
9+996P; 10+072L; 10+145P; 10+354P; 10+395L; 10+475L; 10+526P; 10+590L; 10+654P;
10+812P; 10+816L; 10+987L; 11+034P; 11+167L; 11+179P; 11+295L; 11+369P; 11+380L;
11+473P; 11+478L; 11+566L; 11+581P; 11+625P; ; 11+677L; 11+705L; 11+732L; 11+752L;
11+781P; 11+808L; 11+870L; 11+902P - 492,4 m2, 10.profilowanie i zagęszczenie podłoża pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV; jezdnia na odcinku
w km 9+900÷11+930; skrzyżowanie z drogą gminną w km 11+207P - 15140,2 m2, 11. Wykonanie
podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolna o średniej grubości 12cm, na odcinku w km
10+003÷10+007; 10+035÷10+070;
10+154÷10+190;10+230÷10+314;10+372÷10+397;10+516÷10+534;
10+638÷10+665;10+816÷10+879;10+910÷10+949;11+077÷11+087;
11+313÷11+361;11+447÷11+496;11+559÷11+571;11+752÷11+781; 11+811÷11+815;
11+894÷11+906 - 3415,5 m2, 12.wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa górna o
grubości 10cm - jezdnia w km 9+900÷11+926, skrzyżowanie z drogą gminną w km 11+207P, zjazdy

na drogi polne 10+285P; 10+286L; 10+727L; 11+445L; 11+664P; zjazdy gospodarcze i na pola w
km 9+995L; 9+996P; 10+072L; 10+145P; 10+354P; 10+395L; 10+475L; 10+526P; 10+590L;
10+654P; 10+812P; 10+816L; 10+987L; 11+034P; 11+167L; 11+179P; 11+295L; 11+369P;
11+380L; 11+473P; 11+478L; 11+566L; 11+581P; 11+625P; 11+677L; 11+705L; 11+732L;
11+752L;11+781P; 11+808L; 11+870L; 11+902P - 13965,4 m2, 13.wyrównanie podbudowy
żwirowej kruszywem naturalnym, jezdnia w km 11+926÷11+930 - 1,7 m3, NAWIERZCHNIA
14.wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S, grubość warstwy 5 cm
- jezdnia w km 9+900÷11+930 - skrzyżowanie z drogą gminną w km 11+207P- zjazdy na drogi
polne 10+285P; 10+286L; 10+727L; 11+445L;11+664P - zjazdy gospodarcze i na pola w km
9+995L; 9+996P;10+072L;10+145P;10+354P;10+395L;10+475L;10+526P;10+590L;
10+654P;10+812P;10+816L;10+987L;11+034P;11+167L;11+179P;11+295L;11+369P;11+380L;11
+473P;11+478L;11+566L;11+581P;11+625P;11+677L;11+705L;11+732L;11+752L; 11+781P;
11+808L; 11+870L; 11+902P - 10785 m2, ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 15.plantowanie skarp i
dna wykopów w gruncie kategorii IV, skarpy i dno rowów w km
9+920÷10+052;10+910÷11+077;11+763÷11+840 z obu stron i w km 10+052÷10+067;
11+840÷11+860 strona prawa - 1315,8 m2, 16.wykonanie przepustów pod zjazdami z rur
polietylenowych spiralnie karbowanych Ø40cm ułożonych na ławie żwirowej wraz z wykonaniem
wykopu i zasypaniem, przepusty w km 9+995L; 9+996P; 10+987L; 11+034P; 10+987L; 11+034P;
11+781P; 11+808L - 48,0 m, 17.umocnienie dna rowów i ścieków brukowcem o grubości 16-20cm z
kamienia polnego ułożonym na podsypce cementowo-piaskowej - wloty przepustów Ø60cm w km
10+005; 10+947 11+813; wloty przepustów zjazdowych Ø40cm w km 9+995L; 9+996P; 10+987L;
11+034P; 10+987L; 11+034P; 11+781P; 11+808L - 78,0 m2, 18.uzupełnienie poboczy pospółką z
ręcznym formowaniem nasypu wraz z zagęszczeniem walcem ogumionym na odcinku drogi w km
9+900÷11+930; na skrzyżowaniu z drogą gminną w km 11+207P - 173,4 m3. Przedmiot
zamówienia nazywany jest w dalszej treści IDW przedmiotem zamówienia lub inwestycją.
Zamawiający wymaga aby oferta obejmowała całość przedmiotu zamówienia..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.10.00.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 75.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu)
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zadań
związanych z przebudową, budową lub remontem drogi i swym zakresem obejmowała
wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o długości co najmniej 2,0 km każde.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkcji, jakie

zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienioną poniżej, wskaże osobę,
która musi być dostępna na etapie realizacji zamówienia, spełniające poniższe
wymagania. Kierownik budowy - posiadanie uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej, które są wydane na podstawie Rozporządzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394 ze zm.).


III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków
w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu, o którym mowa w pkt 8.1.1. IDW.

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;

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;



wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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;

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;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 98



2 - termin realizacji - 2
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania tych
zmian zostały szczegółowo określone w załączniku do SIWZ - projekcie umowy. Zakazuje się
istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że zmian będzie dotyczyła następujących zdarzeń:
1)Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy.2)Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć
użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez
strony,3)Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy) przy pomocy, których Wykonawca
realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.4)Zmiany podwykonawcy, który zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo
zamówień publicznych będzie podmiotem udostępniającym zasoby niezbędne do realizacji
zamówienia. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaproponować innego
podwykonawcę spełniającego wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.5)Wystąpienia konieczności zmiany osób (śmierć, choroba,
ustania stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od
Zamawiającego), przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot umowy. 6)Wystąpienia
konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie
wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób

terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego.7) Zmiana terminu
realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a także z przyczyn
określonych w § 4 umowy np. wystąpienia zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń.8)Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian
spowodowanych następującymi okolicznościami: a)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie
przedmiotu umowy zgodnie ze szczegółowym opisem, b)zmiana danych związanych z obsługą
administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) c)zmiany danych
teleadresowych, d)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy
9)Pozostałe zmiany określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w umowie. W
przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 do 9 termin realizacji
przedmiotu umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia
wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych
okoliczności. Wszelkie zmiany do umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez strony.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: bip.starostwograjewo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg
Powiatowych ul. Fabryczna 4 19-203 Grajewo , pokój nr 103.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.06.2016 godzina 09:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Fabryczna 4 19-203
Grajewo , pokój nr 100..
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 jest przewidziane do finansowania ze środków krajowych
będących w dyspozycji Zarządu Powiatu Grajewskiego.
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

