
strona l zll

Adres strony internetowej, na której ZamaWiający udostępnia Specyfikację Istotnych WarunkóW ZamóWienia;

WWW.bip,piotrkołt/, pl

Piotrków Trybunalski: Budowa drogi dojazdowej do PSZOK (Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów KomunaInych) oraz hurtowni od ul. 18

- go Stycznia w Piotrkowie Trybunalskim.
Numer ogłoszenia: 68392 - 2016; data zamieszczenia: 25.03.2016

OGŁOSZENlE O ZAMOW|ENlU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe,

ogłoszenie dotyczy:

B zamówienia publiczne9o

! zawarcia umowy ramowej

! ustanowienia dynamicZne9o systemu zakupóW (DSz)

SEKCJA l: ZAMAW|AJACY

l. 1) NAZWA l ADRES: Miasto Piotrków Trybunalski , ul, Pasaż Rudowskiego ,l0, 97_300 PiotrkóW

Trybunalski, Woj, łódzkie, lel. 044 7327796, taks 044 7327798.

Adres strony internetowej zamawiającego: WWW.piotrkow-pl

l. 2) RoDZAJ zAMAW|AJĄCEGo: Administracja samorządowa.

ll.,l) oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMÓWENlA

ll.,t.,t) Nazwa nadana zamóWieniu pnez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do PSZoK (Punkt

Selektywnej Zbiórki odpadóW Komuna|nych) oraz hurtowni od ul. 18 - go stycznia W Pioirkowie

Trybunalskim,.

l1.1.2) Rodzaj zamóWienia: roboty budowIane.

l1,1,4) określenie przedmiotu oraz Wielkości lub zakresu zamówienia: 1 . RoBoW DRoGoWE
Przedmiot inwestycji jest : 1 ,1 , budowa odcinka drogi gminnej łączącej ul. 18-go Stycznia z działkami nr

ewid. 111i112obręb42, odcinekIl: Klasa projektowanej ulicy - drogi gminnej: D-1 2, ul. 18-Stycznia

stanowi fragment ulicy miejskiej klasy L-1 2 ulica Ioka|na pełni rolę łącznika ul. Dmowskiego z ul, Wronią.

Ulica ta stanowi głóWny dojazd do dzielnicy pzemysłowej, W któĘ zlokalizowane są zakłady

pżemysłowe i huńownie w południowo - zachodniej części miasta. W zakresie realizacji jest: _ budowa

drogi głóWnej, - budowa - utwardzenie zjazdóW publicznych, 1.2. pżebudowa odcinka drogi gminnej

łączącej ul. ,l8-go Stycznia z działkami nr ewid. 127 1 i 107 6 obręb 42, odcinek lll:jako kontynuacja

budowy drogi - ulicy dojazdowe.j odcinek l i ll do działek o nr ewidencyjnym 1 11 i112 położonych w

dzieInicy przemysłowe.j miasia Piotrkowa Trybunalskiego od strony Ulicy .l8-Stycznia. Klasa
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projektowanej drogj-ulicy gminnej: D -1 2, uL 18-stycznia stanowi fragment ulicy miejskiej k|asy L-1-2

ulica lokalna pełni rolę łącznika Ul. Dmowskiego z ul. Wronią. Ulica ta stanowi głóWny dojazd do dzielnicy
pżemysłowej w której zloka|izowane są zakłady pzemysłowe i huńownie w południowo - zachodniej
części miasta, wzakresie realizacjijest: - pżebudowa jezdni drogi głównej polega.Jąca na ułożeniu

warstwy wyrównawczo wzmacniającej z BA c0 16, grub, do 7 cm na istniejącej nawierzchni betonowej

zaadaptowanej jako bet, podbudowa oraz ułożenie warstwy ścieraInej z masy mastyksowo-grysowej

sMA, grub. 5 cm, W ramach przebudowy istniejąca nawierzchnia betonowa zostanie pzycięta i

Wbudowane zostaną krawężniki o Wym. 20x30 cm na ławie bet, z oporem, - przebudowa utwardżenie

4azdów publicznYch polegająca na ułożeniu na istniejących ąazdach Warstwy WyróWnawczo,ścieralnej

z masy SMA, 1.3, organizacja ruchu czasowa organizacja ruchu Wg opracowanego projektu, stała
organizacja ruchu Wg opracowanego projektu. Zaprojektowano oznakowanie poziome

chemoutwardza|ne, ciągłe ioznakowanie pjonowe. 2. RoBoTY |NSTALACYJNE 2,1, budowa

kana|izacji deszczowe.j z rur PVC SN8 z litą ścianką, 2.2. podłączenie projektowanych (do Wykonania)

WpustóW deszczowych do nowych kanałóW deszczowych, 2,3, podłączenie projektowanych (do

wykonania) wpustów do istniejącej kanalizacjj deszczowej, 2.4. regulaąa istniejącej armatury (skrzynek

ulicznych) i włazów wraz z ich wymianą,2,5, pżebudowa kanalizacji deszczowej, polegająca na

wymianie istniejących wpustów buzowych z dostosowaniem ich rzędnych posadowienia do
projektowanego profilu drogi, 3. RoBory ELEKTRYCZNE 3,1, Usunięcie kolizji z sjecią kablową sN i

NN przedmiotem inwestycjijest usunięcie koIizji pro.Jektowanej budowy odcinka drogi gminnej łączącej

ulicę 18-go stycznia Z działkami nr 1 11 i 1 12 oblęb 42 w Piotrkowie Tryb. z istniejącymi liniami

energetycznymi kablowymi Średniego napięcia SN ,lSkV oraz liniami energetycznymi kablowymi niskiego
napięcia NN 0,4kv, usunięcie kolizji dla linii energetycznych kablowych obejmuje częściową zmianę ich
trasy - pżełożenie na nowe trasy oraz nałożenie rur ochronnych na odcinkach z prqektowanym

utwardzeniem nawież chni. w zakresie realizacj| jest - pż ebudowa istniejącej linii kablowej sN 1skv -

pżełożenie odcinka istniejącego kabla - na nową trasę z nałożeniem rury ochronnej dwudzielnej, -

pzebudowa istniejących linii kablowych sN 1skv - odkopanie odcinkóW istniejących kabli i nałożenie rur
ochronnych dwudzielnych bez zmiany trasy, - przebudowa istniejących |inii kablowych NN - odkopanie
odcinków istniejących kabli i nałożenie rur ochronnych dwudzielnych bez zmiany trasy, - przebudowa
istniejącej linii kablowej NN - pżełożenie odcinka istniejącego kabla, - na nową trasę z nałożeniem rury
ochronnej dWudzielnej; 3,2, OŚWietlenie uliczne: Zakres projektu obejmuje budowę oświetlenia ulicznego
projektowanego odcinka drogi gminnej łączącej ulicę 18-go stycznia z działkami nr111 i112obręb42
w piotrkowie Tryb. na odcinku od pierwszego wjazdu na działkę nr 1 11 do końcowego wjazdu na
działkę 1 12- pozostały odcinek projektowanej drogi od wjazdu z ulicy 18-go stycznia do pie*szego
wjazdu na działkę nr 1 1'l pozostaje bez oświetlenia ze względu na bliskość istniejących |inii

naPowietż nYch WN 110kV. Projekt Pżewiduje budowę nowego oświetlenia na słupach oświetleniowych

aluminiowych zasilanego kablem ziemnym, zasilanie oświetlenia z przewidywanej skrz ynki
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ośWietleniowej So usytuowanej pzy złączu kablowym nr 1-0065-1-01-01. Wskzynce So będzie

zlokalizowany układ pomiarowy, Projektowana instalacja jest instalacją zaIicznikową, oprawy

ośWietleniowe: Pro]ektuje się budowę nowego ośWietlenia ulicznego z oprawami energooszczędnymi W

techno|ogii typu LED - 48 LEDS 350mA NW o mocy 55W. oprawa Winna byó Wyposażona W układ

zasilający, który może mieó ustawionych do s-ciu poziomóW autonomicznej redukcji mocy,

niewymaga.iącej sterowania sygnałem zewnętrz nym. Poziomy redukcji ustalić z inwestorem na etapie

rcalizaąi. Wstępnie proponuje się tży okresy dobowe zmiany poziomu natężenia ośWietlenia: pierwszy

od godz. 5.00 do godz, 22,30 -100%, drugi od godz. 22.30 do godz. 24,00 - 80yo, t.zeci od godz. 0.00 do

godz. 5.00 - 70o/o. 4. Wymagania dotyczące materiałóW Wszystkie Wyroby użyte do budowy muszą

posiadaó: certyfikat na znak bezpieczeństwa Wykazując, że zapewniono zgodność z kryteriami

właściwych przepisów i dokumentóW technicznych. Deklarację Zgodności lub ceńyfikat zgodności zj

Polską Normą, Normą Europe.iską lub Aprobatą Techniczną, W przypadku WyrobóW, dla których nie

ustanowiono normy, jeżeli nie są objęte ceńyfikacją. ośWiadczenia kierownika budowy i kierownikóW

robót, że Wyroby budowlane zostały dopuszczone do stosowania W budownictwie i posiadały

odpowiednie oznakowania B lub cE oraz załączoną informację o Wyrobie. Kontrolijakości materiałóW i

Wykonywanych robót (powołanych w prolektach lub róWnoważnych o nie gorszych parametrach)

dokonują W imieniu Zamawiającego inspektozy nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami ustawy

prawo budoWIane, specyfikacjami technicznymi. lnwestor dopuszcza stosowanie innego typu osplzętu i

Wyposażenia niż W dokumentacji pod Warunkiem zachowania tych samych danych technicznych i

standardóW jakościowych elementóW Wskazanych dokumentacją i pżedmiarami, ofeńa Winna podać

typy proponowanego osprzętu iWyposażeniajak powyżej, Materiały kwalifikujące się do ponownego

Wbudowania należy składowaó W miejscu Wskazanym pżez zażąd Dróg i Utrzymania Miasta W

Piotrkowie Trybunalskim. Wymagania ogólne Wykonania robót ZamóWienie na|eźy Wykonaó ściśle Wg

prolektóW budowlanych, wykonawczych 1Specyfikacji Technicznych \Ą/ykonania iodbioru Robót, które

stanowią integralną część umowy, Podczas realizacji robót \Ą,!konawca będzie pżestzegać pzepisóW

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z rozpolządzeniem Ministra lnfrastruktury z dnia 6

lutego 2003 r, W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz,

U. z 2003 r, Nr 47, poz, poz. 401). Wykonawca zobowiąZany jest umieścić W swoim harmonogramie

rezerwę czasową dla Wszelkiego rodzaju robót, które mają byó Wykonane W zakresie pzełożenia

instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru iWładze tokalne o

zamiaże rozpoczęcia robót, o fakcie pżypadkowego Uszkodzenia tych instalacji M!konawca

bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru izainteresowane Władze orazbędzie z nimi Współpracował

dostarczając wszelkiej pomocy potżebnej pży dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać

za Wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń

podziemnych Wykazanych w dokumentach przekazanych mu pzez Zamawiającego, Wszelkie.roboty

ziemne W pobliżu istniejącego uzbrojenia Wykonawca jest zobowiązany wykonywaó ręcznie pod
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nadzorem właściciela uzbĄenia, \^lykonawca jest zobowiązany wykonaó włączenie kanału

deszczowego do sieci miejskiej w uzgodnieniu z ZD]UM, Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji

na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp, oraz uzyska od

odPoWiednich Władz będących WłaścicieIami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu

pżez zamawiąącego w ramach planu ich lokalizac,ji, wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i ulządzeń w czasie tMania budowy, vwmagane jest

wykonanie siłami własnymi robót podstawowych - drogowych, stanowiących większość żakresu robót

całego zadania. wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w pzyległych budynkach i na

graniczących z inwestycją terenach, a zwięane z prowadzonymi robotami. 5, przed pżystąpieniem do

robót wykonawca zobowiązany będzie m,in, do: 5.1. inwentaryzacji stanu technicżnego budynków

znajdującYch się W strefie oddziaływania robót, \^/Ymagane jest wykonanie dokumentacji fotograficzne1.

5,2, zgłoszenia do odpowiednich jednostek - gestoróW sieci, celem poinformowania o MW robotach i

czasie ich trwania, 5,3, zainstalowania W Widocznych miejscach dwóch banerów o wym. 2,0 x .l,0 m wg

załączonego Wzoru: 6, Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej: 6.1 , dokumentacja

odbiorowa ma zawierać powykonawczą mapę inwentaryzacyjną, wraz z wykazem pomiarów,

potwierdzone pzez uprawnionego geodetę, 6,2- termin spo.ządzenia i przekazania.. na 7 dni prżed

terminem zakończenia, najpóźniej w dniu odbioru, 6,3, ilość egzemplaźy: 3 egzemplarze dla każdej

branży na koszt wykonawcy; 7. opis sposobu ob|iczania ceny: obowiązującą formą wynagrodzenia jest

wynagrodzenie ryczałtowe cena ofeńowa powinna być podana następująco: cena ofeńowa netto (bez

VAT) Stawka i kwota podatku od towaróW i usług (VAT) Cena ofeńowa brutto (z VAT) W Wycenie należy

uwzględnió również: roboty pomiarowe (zapewnienie obsługi geologicznej ikompleksowej obsługi

geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej pzez uprawnionego

geodetę, cięcie nawierzchni, rozbiórkowe, wywóz gruzu na składowisko wykonawcy, w terenie objętym

zakresem zadania mogą znajdować się płyty drogowe i inne elementy betonowe stanowiące podbudowę

istniejącej nawierzchni, wykopy wąskoplz estrzenne o pionowych ścianach, w pełni umocnione, pełną

wymianę gruntu pod terenami utwardzonymj - jezdnie, 4azdy (przewidziano wywóz nadmiaru ziemi z
wykopów na składowisko \Ąkonawcy), pomiary zagęszczenia gruntu potwierdzone przez odpowiednie

laboratorium, Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77 8931-12, wykonanie

nawierzchni drogowych zgodnie z polską Normą: Drogi samochodowe, Roboty ziemne, wymagania i

badania PN-S-02205, stabilizację na długości 50 cm wokół studni do wysokości warstwy ścieralnej (w

tych miejscach zastępuje Warstwę kruszywa), przewierty, rury osłonowe, odtwoźenie nawierzchni dróg i

wjazdów do stanu pierwotnego, a w przypadku, gdy projekt drogowy pzewiduje inne niż dotychczasowe

zagospodarowanie terenu - doprowadzenie do stanu projektowanego, zabezpieczenie istniejącego

Uzbrojenia rurami osłonowymi oraz bieżące ich inwentaryzowanie na hasie budowanych sieci, regulacja

istniejącej armatury, oznakowanie infrastruktury podziemnej, oznakowanie dróg na czas budowy,

zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów przed
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dostępem osób tżecich, Wykonanie przejśó dla pieSzych (W Szczególności dostarczenie, zainstalowanie

i obsługa Wszystkich tymczasowych użądzeń zabezpieczającYch takich jak: zapory, śWiatła

ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych), wykonanie docelowego oznakowania ulic poziomego

grubowarstwowego Z mas chemoutwardzalnych grubości 3 mm. przeprowadzenie kamerą inspekcyjną

inspekcji Wszystkich Wykonanych kanałóW i pżykanalikóW po ich ułożeniu oraz dodatkowo przed

wykonywaniem warstw bitumicznych, dołączenie raportu do dokumentóW odbiorowych (koszt ułożenia

kanałóW deszczowych Wycenić Wraz z ceną ich podwójnej inspekcji), wycinkę kzewów - utylizacja na

koszt Wykonawcy . Zabezpieczenia zieleni - doprowadzenie do stanu sprzed rozpoczęcia inwestycji W

obrębie prowadzonych robót (usunięcie ewentuaInych zniSzczeń), 8. Pżed przystąpieniem do przetargu

należy: 8,1 , dokonać Wizji lokalnej obiektu w miejscu realizacji zamóWienia, 8.2. zapoznać się z

dokumentacją techniczną dotyczącą przedmiotowego zamóWienia oraz specyfikacjami Technicznymi

Wykonania iodbioru Robót, 9, Przed podpisaniem umowy Wykonawca pzedstawi lnwestorowi: 9,1

polisę ubezpieczenia oC, obejmującą osoby trzecie, na cały okres realizaĄi zadania,9.2 harmonogram

ż eczowo-finansowy realizacji robót do akcepiacji g.3 kosztorys odpowiadający kwocie ofeńy, 9,4

ośWiadczenie o wykonywaniu robót siłami Własnymi lub z udziałem podwykonawcóW, których

odpowiednie dokumenty powinna zawierać ofeńa, Z tym że Wyłoniony W niniejszym pzetargu

Wykonawca będzie Zobowiązany do Wykonania siłami Własnymi robót dro9owych,.

l1.1.5)

! Przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

określenie przedmiotu oraz Wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

ll.'1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45-11 -30-00-2,45,1 1 .00.00-1 , 45.1 1 .1 0,00-8,

45.23.31.20-6,45.23.32-00-1,45.23.32.60-9,45,23.13,00-8,45_23_14.00-9,45.23.20.00-2,

45.23.32.21-4.

l1.1.7) czy dopuszcza się złożenie ofeńy częściowej: nie,

l1.1.8) Czy dopuszcza się złożenie ofeńy wariantowej: nie,

l1.2) czAs TRWAN|A zAMÓWlENlA LUB TERM|N WYKoNANlA: Zakończenie: 31,08,20.16,

ll1.1)WADlUM

lnformacja na temat Wadium: Nie dotyczy.

|l1.2|zALlczKl

ll1.3) WARUNKl UDzlAŁU W PoSTĘPoWAN|U oRAZ oPls sPosoBU DoKoNYWANlA ocENY
SPEŁN|ANIA TYCH WARUNKÓW

FlNANsovVYM l TEcHNlczNYM
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lll. 3.1) Uprawnienia do Wykonywania okleślonej działalności lub czynności, ieżeli przepisy

prawa nakładaią obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - plzy dokonaniu oceny

spełniania warunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie Spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie Wyk|uczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofeńę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się za odaz uconą. ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawartych W

ofercie.

ll1.3,2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaże co najmniej trzy zamóWienia o Wańości całkowitej co najmniej 600 000,00 zł brutto

każda (Wykonane W okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy to W tym okresie) odpowiadające rodzajem przedmiotowi

niniejszego zamówienia, tj, polegających na budowie lub pżebudowie drogi wraz

infrastrukturą toważyszącą - Wg załączn|ka nr 4,, b)załączy dokumenty potwierdzające, że

roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 zostały Wykonane w sposób należyly oraz

Wskazujące, czy zostały Wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo

ukończone sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - pży dokonaniu

oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowanla; ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odzuconą, Ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie,

ll1.3.3} Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych WarunkóW: - przy dokonaniu oceny

spełniania warunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociaźby jednego Warunku §kutkować będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofertę Wykonawcy Wykluczonego uznaje się Za odrzuconą. ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń |ub dokumentów zawartych W

ofercie.

ll1.3.4) osoby zdolne do wykonania zamóWienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku

Pżedłoży Wkaz osób, które będą uczestniczyć W Wykonywaniu zamóWienia Wraz z

informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, a takźe zakresu Wykonywanych pżez nie
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czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj, Kierownik budowy -

uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej W budownictwie o specjalnościj W

zakresie budowy dróg Kierownicy robót - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej W budownictwie o specjalności: instalacyjne.j W zakresie sieci kanalizacyjnych i

elektrycznych - wg załącznika nr 3, Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych

WarunkóW: - plzy dokonaniu oceny spełniania Warunków zamawiający będzie się kierował

regułą: spełnia albo nie spełnia, - niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkowaó będzie

Wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofeńę Wykonawcy wykluczonego uznaje Się za

odrzuconą, ocena spełniania powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub

dokumentóW zawańych W ofercie,

ll1.3.5) sytuacia ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Wafunku

Sposób dokonania oceny spełnienia Wymaganych Warunków: - przy dokonaniu oceny

spełniania WarunkóW zamawiający będzie się kierował regułą: Spełnia albo nie spełnia, -

niespełnienie chociażby jednego Warunku skutkować będzie Wykluczeniem Wykonawcy z

postępowania; ofeńę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. Ocena spełniania

powyższych WarunkóW nastąpi na podstawie ośWiadczeń lub dokumentóW zawańych W

ofercie,

ll1.4) lNFoRMAcJA o oŚWlADczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYG

VVYKONAWCY W CELU POTWIERDZENlA SPEŁNlANlA WARUNKÓW UDZ|AŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz N|EPoDLEGAN|A WYKLUCZEN|U NA PoDSTAWE ART, 24 UsT. ,|

UsTAVVY

ll1.4.1)W zakresie Wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w ań. 22

ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu Warunków udziału w postępowaniu należy

przedłoż,y Ć|

. Wykaz robót budowlanych Wykonanych W okresie ostatnich pięciu lat pżed uŃWem terminu

składania ofeń albo WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu, a jeżeli okres

prowadzenia działa|ności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i Wańości,

daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodóW dotyczących nalważniejszych 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 uczestniczyó w wykonywaniu zamóWienia, W szczególności

odpowiedzialnych za śWiadczenie usług, kontrolę jakości lUb kierowanie robotami budoWIanymi,

Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, dośWiadczenia i Wyk§ztałcenia
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niezbędnych do wykonania zamóWienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,

oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

ll1.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania Wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 'l ustawy,

należy pruedłożyć:

. ośWiadczenie o braku podstaw do Wykluczenia;

aktualny odpis z Właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeźeli odrębne przepisy Wymagają Wpisu do rejestru lub ewidencJi, W celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań, 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 ofeń;

aktualne zaśWiadczenie Właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że

Wykonawca nie za|ega z opłacaniem podatkóW, Iub zaśWiadczenie, że uzyskał pzewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty Zaległych płatności lub Wstżymanie W

całości Wykonania decyzji Właściwego ofganu - Wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące pżed

upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie

zamóWienia albo składania ofeń;

. 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 ofeń;

ll1.4.3) Dokumenty podmiotóW zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, pJzedkłada:

ll1.4.3.1) dokument wystawiony W kraju, W którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:

. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości _ Wystawiony nie Wcześniej niż 6 miesięcy

pżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofeń:
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nie za|ega z uiszczaniem podatkóW, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne izdrowotne albo

źe 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 pżed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału

W postępowaniu o udzielenie zamówienia aIbo składania ofeń;

nie orzeczono Wobec niego zakazu ubiegania się o zamóWienie - Wystawiony nie Wcześniej niż 6

miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

il.4.3.2|

zaśWiadczenie Właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, któĘ dokumenty dotyczą, W zakresie określonym w ar1,.24 ust. 1 pkt 4-8 -

Wystawione nie Wcześniej niż 6 miesięcy pżed upływem terminu składania WnioskóW o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

, zaśWiadczenie Właściwego organu sądowego |ub administracyjnego miejsca zamieszkania albo

zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, W zakresie określonym w ań. 24 ust. 1 pkt 10

-1'l ustawy - Wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

WnioskÓW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamóWienia albo składania

ofert,

ll1.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

. lista podmiotóW należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego

2007 l. o ochronie konkurencji i konsumentóW albo informacji o tym, że nie na|eży do grupy

kapitałowej;

ll1.6) lNNE DoKUMENTY

lnne dokumenty niewymienione w pkt ll1,4) albo W pkt ll1.5)

Kompletna oferta musi zawierać,. 1, Formularz ofeńowy według Wzoru zawartego W specyfikacji lstotnych

WarunkóW zamóWienia - Wg załącznika nr 1i 2.ośWiadczenie o niepodleganiu Wykluczeniu z
postępowania na podstawie ań. 24 ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - Wg załącznika nr 2; 3_\^Ą/kaz osób,

które będą uczestniczyĆ W Wykonywaniu zamóWienia Wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych, a także zakresu Wykonywanych pżez nie czynności, oraz informacją o podstawie do

dysponowania tymi osobami tj. Kierownik budowy - uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji

technicznej W budownictwie o specjalności: W zakresie budowy dróg Kierownicy robót - uprawnienia do

pełnienia samodzielnej funkcji iechnicznej W budownictwie o specjalności: instalacyjnej W zakresie sieci

kanalizacyjnych i elektrycznych. - Wg załącznika nr 3, 4. \Ą^/kaz co najmniej trzech zamóWień o Wartości

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj t-68392&rok=201,... 2016-03-25
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całkowitej co najmnie] 600 000,00 zł brutto każda (Wykonanych W okresie pięciu lat pżed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to W tym okresie)

odpowiadających rodzajem prz edmiotowi niniejszego zamóWienia, tj, polegających na budowie lub

przebudowie drogi wraz infrastrukturą towazyszącą - Wg zalącznika nr 4; 5. Dokumenty potwierdzające,

że roboty Wyszczególnione W załączniku nr 4 zostały Wykonane W sposób należyty oraz Wskazujące, czy

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 6. Aktualne

zaśWiadczenie Właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz Właściwego oddziału Zakładu

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające

odpowiednio, że \^/ykonawca nie zalega z opłacaniem podatkóW, opłat oraz składek na ubezpieczenie

zdrowotne ispołeczne, lub zaśWiadczenia, że Uzyskał pzewidziane prawem zwo|nienie, odroczenie lub

rozłożenie na raty zaległych płatności lub Wstżymanie W całości Wykonania decyzji właściwego organu,

Wystawione nie wcześnie.j niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 7_ ośWiadczenie

wykonawcy o spełnianiu Warunków udziału W postępowaniu - Wg załącznika nr 5; 8, Aktualny odpis z

Właścjwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarcze1, jeżeIi odrębne

pzepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, W celu Wykazania braku podstaw do Wykluczenia W

oparciu o art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy, Wystawionego nie Wcześniej niż 6 miesięcy pzed upływem terminu

składania WnioskóW o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzieIenie zamóWienia albo składania

ofeń; 9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 8 składa dokument tub dokumenty, wystawione w

kraju, W którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwańo

jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o

zamÓWienie, c) nie zalega z uiszczaniem podatkóW, opłat iub składek na ubezpieczenie społeczne lub

zdrowotne albo, że uzyskał pzewidziane prawem zwolnienie, odroczenie |ub rozłożenie na raty

zaległych płatności lub Wstęymanie W całości Wykonania decyzji Właściwego organu, 10. Jeżeli W kraju

zamieszkania osoby lub W kraju, W którym Wykonawca ma siedzibę lub mie.jsce zamieszkania, nie

Wydaje się dokumentóW, o których mowa W pkt. 8 zastępuje się je dokumentem zawiera.jącym

oŚWiadczenie W którym określi się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone pżed

Właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub

gospodarczego odpowiednio kąu miejsca zamieszkania osoby lub kraju, W którym Wykonawca ma

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem

SEKCJA lV: PROCEDURA

lV.1) TRYB UDzlELENlA zAMÓwleHll

lV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: pżetarg nieograniczony.

lV.2) KRYTERlA ocENY oFERT

lV.2.1} Kryteria oceny ofeń: cena oraz inne kryteria zWiązane z przedmiotem zamóWienia:

http://bzpO.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie:show&pozycj a=68392&tok:201... 2016-03-25
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1-Cena-95

2-Rękojmia-5

lY.2.2|

! PrzeProwadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

lV.3) zMlANA UMoWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy W stosunku do t.eści ofeńy, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie WarunkóW zmian

Umowa na realizację zamóWienia zostanie zawańa na Warunkach Wymienionych W załączonym do

S|WZ Wzoże umowy par,15

lV.4) lNFoRMAcJE ADMlNlsTRAcYJNE

lV.4.1) Ad.es strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunkóW

zamówienia: www.bip,piotrkow. pl

specyfikacię istotnych Warunków zamóWienia można uzyskaó pod adresem: Miasto PiotrkóW

Trybunalski Adres: Pasaż Karola Rudowskiego 10 PiotrkóW Tryb, 97-300 pok,317,.

lV,4,4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń:

11.04.2016 godzina 09:00, miejsce: Miasto PiotrkóW Trybunalski Adres: Pasaż Karola Rudowskiego 10

PiotrkóW Tryb, 97-300 Punkt lnformacyjny,

lV.4.5) Termin związania ofertą: okres W dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń).

lV,4.17| Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, W przypadku

niepzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środkóW z pomocy udzielonej pżez państwa członkowskie Eulopejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), któie miały być przeznaczone na sfinansowanie całości

lub części zamówienia: nie
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