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oGŁosZENIE o ZAMóWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiązkowe.

ogloŚzenie dotyczy:

p zamówienia publicznego

L ]zawarqa umowy mmowej

| ]ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DsZ)

sEKcJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czermin, Czermin 140, 39-304 Czermin, woj.
podkarpackie, tel. 11 7'7 40 246, faks I7 7'l 41 921.

. Adr€sstronyinternetowejzamawiającego:www'czermin.pl

l. 2) RoDZAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Administmcja samorządowa.

sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMóWIENIA

II.1) oKREŚLEME PRzEDMroTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zanówielit przez zamłwiającego: Remont dróg wewnętrztych na
terenie grniny Czsrmin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlanę.

II.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Ptzedmiotem
zamówieniajest Remont dróg wewnętrznych na terenie gminy czermin Zakres robót
obejmuje : l, Mechaniczne profilowanie podłoża pod w-wy konstrukcyjne z zagęszczeniem 2.
Wykonanie podbudowy z kruszyrła łamanego 3. Wyk. w-wy ścieralnej z betonu asfaltow€go
wykaz &óg objęte Iemontem : l. Remont drogi wewnętrmej częrmin - Na Zę|azkę dł 150
mb 2. Remont dłogi wewnęhznej Czermin _ Zawada dł 230 mb 3. Remont drogi wewnętrznej
BIeń osuchowsld - Zadworzę dł. 520 mb 4. Remont dlogi we'vłnętznej Dąblówka
osuchowska - Kliśnia dł 225mb 5. Remont drogi wewnętrznej Łysaków - Wrzoski _ dł 240mb
6. Remont drcgi wewnętznej Łysaków na Lasotę - dł 295 mb 7. Remont drogi wewnętrmej
otałęż - k.Szkoły - dł 200mb 8. Remont dlogi wewnętznej otałęż - Na MajocĘ - dł 95mb 9.
Remont drogi wewnętrŻnej wola otałęska - Na Batola - dł l75mb l0' Remont drogi
wewnętrznej Ziempniów - na Kierysa dł 330 mb szcŻęgółowy opis przędmiotu zamówięnia



zawarty jęst w ślepych kosztorysach , prosimy traktować j ako ptzędmiary robót którc należy
wypełnić i dołączyć do ofęńy ..

It.1.s)

! Nie przewiduje się udzi€l€ni€ zamórvień uzup€łniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)| 45.23.31'42-8.

II'1.7) Czy dopuszcza się zloż€ni€ oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza Śię zloźenie of€rł wańantowej: nie.

II.2) czAs TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN !łryKoNANlA: Zakończenie:
30.01.20t6.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWIM\4, EKONOMICZNm\4,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

I .1) WADIUM

Informacja na temat wadium: wykonawca zobowiązany jest wnieśó, przed upłyrvem
terminu składaIria ofęń, wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy
złotych 00/100). Przy wnoszeniu wadium należy podać ro'zwę zadania ; Remont dróg
wewnętrznych na tercnie gminy Czermin 1.1' wadium może być wniesione wjednej lub w
kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach baŃowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo -kedytowęj, z t}łn, ze polęczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężn1łn c) gwararrcjach bankowych, d) gwaratrcjach ubezpieczeniowych' e)
poręczeniach udzielanych plzez podmioty o których mowa w alt. 6b ust.. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzęniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r.Nr l42' poz.275 z pó^' zm'). l.2. Za termin wnięsięnia wadium w fomie plzelewu
pienięaego Fzyjmuje się termin uznania na rachuŃu Zamawiającego - Bank spółdzięlczy w
Mielcu oddział Częrmin nr rachunku: 55 9183 1028 2005 5000 5063 0002 - prosimy o
odpowiednio wcześniejsze dokorranie przelem tak aby w dniu otwalcia ofeń wadium było
uznane na nasz]'rn koncie Dokument w formie poręczenia winien zawięrać stwierdzenie, że
na pierwsŻe pisęmnę żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z
warunkami przetargu następuję jęgo bezwarunkowa w1płata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
Kopię łplat! ,przelewu załączyć do ofeńy.

rrr.2) zLLtczKr

IIl.3) WARUNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAz oPIs sPosoBU
DoKoNYWANIA ocENY SPEŁNIANIA TYCH wARUNKow

. III. 3.l) Uprawnienia do wykonr{ania określonej dzialalności lub czynności,
jeżeli prz€pisy prawa naldadają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełrriania tego warunku



o zźJnawi.a:ąay nie 9ryznacza szczególowęgo warunku w tym zakesię. ocena
spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzi€ eliminacji w oparciu o
informacje zawańe w oświadczeniach

. III.3.2) Wie<lza i doświadcŻenie

Opis sposobu dokon1rvania oceny spelnianił tego warunku

o Wykaz wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatrrich pięciu lat przed
upb''\łem terminu składania of€It, ajeżeli okes prowadzonej działahości jest
kótszy w tyn okesie - minimum lrobota - polegająca na remoncie -budowie-
przebudowie drogi i wartości co najmniej 400.000 zł brutto , z podaniem
miej scą daty wykonania robót, wtaz z zalączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających czy roboty tę zostały wykonane w
sposób naleĄły oraz wskaziącyah' czy zostały wykonarre zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej - (załącznik nr 5 do SIWZ). Dowodami, o których mowa
powyżj są: l) poświadczenia (Zamawiający uzna również w miejsce
poświadczeń _ dokumenty potwięrdzające nalez},te wykonanie robót
budowlanyah zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone)'
2) inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyr o obiekĘwnym
charakterze wykonawca nię jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym
mowa w pkt 1. W przypadlr:rr gdy Zamawiającyjest podmiotem, na rzecz
llóIego rcboty budowlane wskazane w wykazię zostały wcześniej wykonane'
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów

. III3.3) Potencjłl techniczny

Opis sposobu dokonlvania oceny spelniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego waiunku w t},rn zakesie. ocąĘ
spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji w oparciu o
informacje zawalte w oświadczeniach

. JII.3.4) osoby zdohe do wykon'Dia zamówieDia

Opis sposobu dokonywania oceny Śpelniani& tego warunku

o Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonyrłaniu zamówienia, z
podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych' doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienią a takze zakresu
wykon1rłarrych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Do wykazu nalezy dołączyć oświadczenie

. wykonawcy, że osoby, które będą uczęstniczyć w wykonywaniu zamówienia'
posiadają wymagane uprawnienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony'
jeżeli: a) wykonawca wykazę dysponowanie osobami uprawnionymi do
pełnienia samodzielnych fuŃcji technicznych w budownictwie, a w
szczególności ; kierownik robót drogowych - z uplawnieniarni braMy
budowlanej, specjalność drogowa zgodnie z rozporądzeniem Ministra
Transpońu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
fuŃcji technicznych w budownictwie - Dz.U'NI.83,poz.578 , lub
odpowiadające im zdob)te w innych państwach - 1 osoba. Załącznik rrr 4 do
srwz).

. lII.3,5) Sytuacja ekonomiczna i linansowa



opis sposobu dokon}-Yania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie wyznaczaszczegółowęgo waluŃu w t1Ąn zakr€sie. ocena
spełniania warunku dokonana zostanie na zasadzie eliminacji w oparciu o
informacje zawalte w oświadczeniach

III'4) INFoRMACJA o oŚwIADczENIACH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DosTARcZYc wYKoNAwcY w CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ NIEPoDLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWE AITT.24 UST. 1 USTAWY

III'4.I) w zakresie *Ykazania spelniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust 1 ustawy' oprócz oświadczenia o spelnianiu warunków udzialu w
postępowaniu naleł przedlołć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okesie ostatr ch pięciu lat prŻed
upływ€m terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okes prowadzenia działalności jest kótszy - w t}tn ok€sie'
wraz z podaniem ich rodzaj u i wańości' daty i miej sca wykonania o raz z załączeniem
dowodów dotycŻących najważniejszych robót, okeślających, czy Ioboty te zostały
wykonane w sposób należ'ty oftz wskaz!]ąrych, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami szfuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

okeślenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania ptzez
wykolawcę w wykazie lub Żłożnia poświadczeń, w tym informacja o lobotach
budowlanych niewykonanych lub wykonanych njenalełcie
- minimum lrobota - polegająca na remoncie ,Audowie/przebudowię drogi i wańości
co najmniej 400.000 zł brutto , z podaniem miejsca' daty wykonania robót' wlaz z
zalączeniem dowodów dotyczących najwazniejszych lobót, okeślających czy
rcboty te zostąły wykonane w sposób należly oraz wskazujących, cz! zostaly
wykolale zgodlie z zasadami sztuki budowluej - (Załączmk nr 5 do SIWZ). ;

wykaz osób, które bęĄ uczestniczyć w wykon1'rłaniu zanówienia, w szczególności
odpowiedzialrrych za świadczenie usług, kontrclę jakości lub kierowa] e robotami
budowlan1łni, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczęnia i wyksŹałcenia niezbędnych do wykonania zamówienią a takźę
zakresu wykonywanych przez nie cz}.rĘości, olaz informacją o podstawie do
dysponowania tlmi osobami;

oświadczenie, żE osoby, które będą uczestniczyć w wykon1rvaniu zamówienia,
posiadają w1magane uprawnienia, jezeli ustawy nakładają obowiąek posiadania
takich uprawnień;

III.4.2) w z{kresie potwierdzenia niepodlegania wylduczeniu na podstawie .ń. 24 uŚt. 1
usta[T' naleł przedłołć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego Ęęstru lub z centralnęj ewidencji i informacji o
dżałalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy w1łnagają wpisu do Ęestru lub
ewidencji, w celu wykazania blaku podstaw do wykluczenia w oparcirł o alt. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływęm teminu



składania \łniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
7amówienia a]bo skladania ofen;

. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające'
że wyko[awca nię zalega z oplacaniem podatków, lub zaświadczeńe, że uŻyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odloczenie lub rozłożenie na futy zAległych
platności lub wstrz}manie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tęrminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieńa albo
składania ofert;

. aktualne zaświadczenie właściwego oddziafuZ'akłaólUbezpieczeń Społecmych lub
Kasy Rolniczego l'bezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacatiem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwięrdzęnie, żę 'uzyskał przewidziane prawem zwohienie' odroczęni€ lub
rczłożeńe nA futy ŻAległych płatności lub wstzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego olganu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upĘ.wem
tęrminu składania wniosków o dopuszczenie do rrdziału w postępowaniu o
udzielenie zamówięnia albo składania ofert;

. wykonawca powołujący się przy wykazywarriu spełniania warunków udziafu w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, Ltóre będą brały udział w rcalizacji
części zamówienia, przedkłada takź€ dokumenty dotyczące tego podmiotu w
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonyrn w plr1 III.4'2.

IlI.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeźeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza t€r'łorium RŻecz}?ospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kaju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwieldzaj ący, że:

. nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej
ńż 6 miesięcy przęd upł}.\'vem teminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielęnię zamówienia albo składania ofert;

. nię zalega z niszśzaĄiefi podatków, opłat' składek na ubezpieczenie społeczrre i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odrocŻeńe lub
rczłożenie na ftty zAległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego olganu - wystawiony nie wcześniej niź 3 mięsiącę przed upływem
termńu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówieńa 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 1ó lutęgo 2007I. o ochlonie konkuencji i konsumentów albo informacji o t}m,
że nie należy do grupy kapiralowej:

IILó) |NNE DoKUMENTY



Inne dokumenty niew}łnienionę w pkt IIl.4) albo w pkt III'5)

1' W1pełniony i podpisany formularz ofertowy (załącznik nr 1 do sIwZ). 2. oświadczenie
wykonawcy o posiadaniu uplawnień 4. KosŹorysy ofeltowe .

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.l) TRYB UDZIELENIA ZAMó!łaIENIA

Iv'1.l) Tryb udzielenia żamówienia! przetalg nieograniczony'

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

Iv.2.1) Kr}'teria oceny ofeń: cena oraz inne kq4eńa zvłięute z ptzedmiotęm zamówienia:

. 1-Cęna-90

. 2 - gwamacja - 10

rv,2,2)

|l przeprowadzona bfdzic aukcja elektroniczna. adres sfuon). na Lrórej będzie

l]pro*adzona:

rv.3) ZMTANA UMOWY

prz€widuje się istotle zmiany postanowień zawańej umowy w Śtosunku do treści oferfy,
na podstawie której dokonano wyboiu wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie ań. 144 ust. 1 ustawy - Pzp _ zakazuje się istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosuŃu do teści ofeńy, na podstawię któręj dokonano wyboru
wykonawcy, chyba że zamawiający przewidżał możliwość dokonania takiej zmiany w
ogłoszeniu o zamówieniu lub s specyfikacji istotnych waruŃów zamóńenia oraz okeślił
waruŃi takiej znriany 1. Dopuszczalnę są następującę rodzaje i waxunki zmiany treści
umowy: Zamawiający ustanawia następujące waruŃi umozliwiające zmianę tręści umowy:
l.wysĘpięnię warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub
uniemożliwiają prowadzęnię robót w umówiony sposób; 2. odkrycie obieltów
archeologicznych wymagaj ących zgłoszenia i badarfa; 3 . odkrycie niewybuchów i
niewypałówj 4. odkrycie przeszkód, instalacji i urądzeń na tereńe budowy, których nie
naniesiono rra dokumęntację gęodezyjną' geologiczną lub projektową i Ltórych wystą)ienie
powoduje końeczność zmiany sposobu wykonania robót; 5. zaistnienie konieczności
wykonania rcbót zamiennych; 6. wystąpieńe koniecmości wykonania robót dodatkowych, od
których zalęży wykonanie przedmiofu zamówienia; Dopuszczahy zakes zrnian umowy w
splawie zamówienia publicmego obęjmuje: możliwość przedłużenia terminu wykonania
zamówienia i innych terminów umownych spowodowanych ; 1. działania siły wyższej,
unięmożliwiającego wykonanie robót w określonym pierwotnie teminie, 2. zaistnienia
niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykon1'rvanie prac
budowlanych lub spełnienie w]Ąnogów technologicznych' udokumentowanyc.h w dzienniku
budowy, 3. konieczności zmiany ilości robót w stosunku do i]ości określonych w przedmiarze



robót, zgodnie z zasadą rozliczęnia kosŻorysowęgo w}Tżoną w $ 5 umorły' 4' konieczności
zmniejszenia zakresu przedmiotu zarnówienia, gdy jego wykonanie w pięrwotn}m zakręsie
nie lęży w intelesie Zamawiającego, 5. wydfużenia teminów dostaw materialów z plzyczyn
niezależnych od Wykonawcy' 6. możliwość skrócenia terminów wynikających z
harmonogramu w wyniku porozumięnia stron; 7. możliwość zniany urnówionego
wynaglodzenia częściowego wynikającej z porównarria rozrriaru i wańości robót zamięrtiych
z robotami pierwotnie zamówion}łni z zas&zeżeniem nieprzekaczalności ceny ofertowej,
która będzie stanowić maksymalną graniczną kwotę umówionęgo wynagrodzenia; 8.
modyfikację rozniaru i rodzaju robót w zakesie ustalonych robót zamierrrrych, bez
możliwości jednak ro zszęIz.Enia zaklęsu zarrlówiertta w złłiękl z z*azem wynikaj ącym z
ań. 140 ust. 1 ustawy - Prawo zanówień publicznych' pod warulkiem' że zmiany te sprzyjać
bęą optymalnemu wykonarriu zamówienia, jak równięż oszczędnemuj celowęmu i
gospodamemu wyda&owaniu środków finansowych; 9. modyfikację zrrriarry waruŃów
udzielonej gwamncji na przedmiot umowy. zmiany umowy przewidziane dopuszczalne są na
następujących waruŃach: 1' zmniej szenie zakręsu przędmiotu umowy w granicach
uzasadnionego intelesu Zamawiającego, 2. zamiana na mateńały' urądzenia i sprzęt
posiadające co najmniej takie same palametry jakościowe i cechy uĄ4kowe, jak te, któIe
stanowiły podstawę wyboru ofęrty' i po dop€łnięniu waxur*ów okęślonych w niniejszej
umowie Zmiana teminu realizacji przedmiotu zarrrówięńa: l. o okes umożli\łiający
osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego, 2. o okes działania sĘ wyzszej oraz
potrzebny do usunięcia skutków tego działanią 3' o czas trwania niesprzyjających waruŃów
atmosferycznych, 4. o okes występowania przerwy w dostawie prądu, wody lub gazu,
trwającej ponad 7 dni' 5. o okes proporcjonalny do zmienionych ilości lobót, 6. o okes
propoĘonalny do zmniejszonego zakresu' 7. o okes wydłużenia teminów dostaw
materiałów, 8. o okes konsultacji z projęktantęm i nanoszenia przęz niego poprawek lub
zmian w Fojekcie fuwających ponad 7 dni, 9. o okes niezbędny do uzyskania wymaganych
decyzji bądź uzgodnień, 10. o okes niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspeńyz'
11. o okes niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy'
realizowanych w drodze odrębnej umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej' na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówi€nia: www.czsrmin.biu1ęt)n'net
specylikację istotnych warunków zamówienia można uzTskać pod adresem: Urząd
Gminy w Czerminie 39-304 Czermin pokój nr 16...

Iv.4'4) T€rmin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postępowaniu lub
ofert: 08.02.2016 godzina 10:00' rniejsce: Urząd Gminy w Czerminie 39-304 Czermin pokój
m 14...

Iv'4.5) Termin związania ofeńą: okes w dńach: 30 (od ostatecmego terminu składania
ofeń).

|Y.4.11) Czy pnewiduje się uni€wźnienie postępowania o udzi€lenie zamówienia' w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z bud]żetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o wolnym Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone

/'{

na sfinanŚowanie calości lub części zamówienia: nie

Leon nger


