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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.budzyn.pl (bip)

Budzyń: Przebudowa dróg gminnych w Wyszynach ( I et.) i budowa
parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu
Numer ogłoszenia: 74266 - 2016; data zamieszczenia: 01.04.2016
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: Gmina Budzyń , ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń, woj. wielkopolskie, tel. 067 2843201, faks
067 2843313.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.budzyn.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 dróg gminnych w Wyszynach ( I et.) i
budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa dróg gminnych w
Wyszynach ( I et.) i budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu Zadanie nr 1. Przebudowa dróg gminnych
w Wyszynach ( I et.) a) roboty pomiarowe 0,48km, ziemne, przygotowawcze, rozbiórkowe b) fundamentowanie:
dróg, chodników, ustawianie krawężników, obrzeży, odwodnienie ( obmiary, ilości zgodnie z przedmiarem,
kosztorysem ofertowym) c) nawierzchnie z kostki brukowej - betonowej (gr 8cm) na pow. 986,50m2 d)
nawierzchnie z płyt drogowych - żelbetowych 3,0x1,5m gr. 15/18cm pełnych (materiał z odzysku) na pow.
640,50m2 e) nawierzchnie z kostki brukowej - betonowej (gr 6cm) na pow. 108,21m2 f) urządzenia
bezpieczeństwa ruchu / oznakowanie Zadanie nr 2. Budowa parkingu przy ul. Przemysłowej w Budzyniu a) roboty
pomiarowe, ziemne, przygotowawcze , rozbiórkowe b) karczowanie pni drzew - 8szt. c) fundamentowanie,
ustawianie krawężników, obrzeży, odwodnienie ( obmiary, ilości zgodnie z przedmiarem, kosztorysem ofertowym)
d) nawierzchnie z kostki brukowej - betonowej (gr 8cm) na pow. 1.700,00m2 e) nawierzchnie z kostki brukowej betonowej (gr 6cm) na pow. 55,00m2 f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu / oznakowanie Uwaga: inne nie
wymienione materiały, obmiary, parametry typu: kolor, grubości, rodzaj, gatunek itp. należy skosztorysować
zgodnie z załączonymi: przedmiarami, kosztorysami ofertowymi, opisami technicznymi, przekrojami, rysunkami,
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STWiOR, dok. techniczną. Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie: 1) Inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej 3 egz., 2) Kosztorysów powykonawczych 2 egz., 3) Dokumentacji powykonawczej wszystkich
zrealizowanych robót 2 egz., 3. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 1) Szczegółowy zakres rzeczowy robót do
wykonania zamówienia zawiera dokumentacja projektowa (projekty budowlane: drogowe ), przedmiary robót,
kosztorysy ślepe ofertowe 2kpl, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wydane decyzje
administracyjne, które stanowią załączniki do niniejszej specyfikacji. Oryginały w wersji papierowej projektów
technicznych, innych dokumentów przetargowych są do wglądu w siedzibie Zamawiającego. 2) Wykonawca
odpowiedzialny będzie za całokształt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym za przebieg i terminowe
wykonanie zamówienia w okresie wykonywania umowy, oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych, wymaganych
prawem: uzgodnień, opracowań, zezwoleń, zaświadczeń, protokołów. Wszystkie dokumenty opisujące przedmiot
zamówienia (dokumentacja techniczna, przedmiary robót, oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
decyzje administracyjne) należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje
również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy i decyzjach administracyjnych..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza w okresie 3 lat od podpisania umowy, udzielenia niezbędnego, uzasadnionego
zamówienia uzupełniającego (do 20% umowy podst.), zgodnie z przepisami zapisanymi w art. 41, pkt. 15 i art.
67 ust. l pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych (uzupełniających)
wyłącznie wówczas, jeżeli w trakcie realizacji zamówienia wystąpią roboty niezbędne do wykonania, nie
przewidziane i nie wynikające z opisu przedmiotu zamówienia, a których wykonawca pomimo wiedzy technicznej
nie mógł przewidzieć. Udzielenie zamówienia dodatkowego będzie możliwe po sporządzeniu stosownego
uzasadnionego protokołu konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, po zatwierdzeniu go przez
Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Określa się dopuszczalną wartość udzielenia
zamówienia dodatkowego (usługi, roboty budowlane) do 20% wartości umowy podstawowej, W przypadku
konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego będzie ono rozliczane na podstawie odrębnie zawartej umowy
pomiędzy Wykonawcą realizującym zamówienie, a Zamawiającym w trybie z wolnej ręki dla udzielania
zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy P.z.p. Wykonawca takich prac zobowiązany
jest wykonać je przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrów i standardów, po
podpisaniu przez obie strony umowy ustalającej zakres rzeczowy, finansowy i termin wykonania, Wynagrodzenie
za roboty będzie ustalone kosztorysem powykonawczym potwierdzonym przez Zamawiającego i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9.
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: 31.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
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III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie ustanowił wadium dla prowadzonego postępowania.
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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania przedmiotowego warunku.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia
wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy oraz dokumentów złożonych przez
Wykonawcę w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ, Zamawiający dokona oceny spełniania
powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli 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 wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót
drogowych podobnych do przedmiotu zamówienia o łącznej wartości 1 zadania minimum: 500 000,00
PLN brutto, które odpowiadają swoim zakresem przedmiotowi zamówienia. Za robotę budowlaną o
podobnym zakresie i wartości Zamawiający uzna budowę, przebudowę, remont lub rozbudowę np.:
drogi, placu, parkingu, chodników itp. o nawierzchni z kostki brukowej (betonowa, kamienna ).
Dopuszcza się wykazanie realizacji 1 zadania o w/w zakresie, technologii jako odrębnego lub
stanowiącego część większej inwestycji, gdzie całkowita wartość prac brukarskich jest
min.500.000,00PLN brutto, (pięćsettysięcyzł00/100) Uwaga: Za jedną robotę należy uznać robotę
będącą przedmiotem jednej umowy. Opis sposobu dokonania oceny tego warunku: Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone
przepisami art. 22 ust. 1 ustawy oraz na podstawie złożonego wykazu wykonanych robót budowlanych i
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone. Dokumenty o których mowa wyżej Wykonawcę przedstawi w ofercie w postaci:
a) poświadczeń, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, b) w przypadku zamówień na roboty budowlane - inne dokumenty - jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
poświadczenia o którym mowa w pkt.a). Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków
na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować
potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny na
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podstawie oświadczenia wykonawcy, że spełnia wszystkie warunki określone przepisami art. 22 ust. 1
ustawy oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę w ofercie zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie powyższego warunku należy potwierdzić wykazem osób zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ
oraz podać informacje o podstawie dysponowania tymi osobami. Opis sposobu dokonania oceny tego
warunku: Zamawiający dokona oceny warunku, jeżeli w wykazie sporządzonym według załącznika nr 7
do SIWZ, wykazane zostaną osoby pełniące funkcję: a) kierownika budowy posiadającego uprawnienia
budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.j. Dz.U z 2006r nr 156,
poz.1118 ze zm. ) do kierowania robotami budowlanymi w zakresie budowy dróg (osoba odpowiedzialna
za realizację przedmiotu zamówienia) Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na
zasadzie spełnia/nie spełnia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Spełnienie powyższego warunku należy potwierdzić opłaconą polisą, a w przypadku jej braku innym
dokumentem potwierdzającym, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia
wynoszącą co najmniej kwotę: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). Opis sposobu
dokonania oceny tego warunku: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków na podstawie
oświadczenia wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ), że spełnia wszystkie warunki
określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy oraz dokumentów złożonych przez Wykonawcę do oferty (
kserokopia polisy wraz z dowodem uiszczenia składki) Zamawiający dokona oceny spełniania
powyższych warunków na zasadzie spełnia/nie spełnia
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;
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opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
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;
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, 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 ofert;
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 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
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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;

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 - 90
2 - okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - 10
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
Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy w szczególności: 1) W przypadku ustawowej zmiany stawek podatkowych
(VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość zmiany stawek podatkowych
obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) Dopuszcza się zmianę świadczenia
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http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=74...
Wykonawcy na świadczenie lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu zamówienia. 3) Zamawiający
dopuszcza możliwość zmiany w zawartej umowie w części dotyczącej zmiany kluczowego personelu Wykonawcy
lub Zamawiającego, 4) W wyniku mogących zaistnieć uzasadnionych, nieprzewidzianych w chwili obecnej
okoliczności związanych z procesem inwestycyjnym oraz dofinansowaniem zadania Zamawiający zastrzega sobie
możliwość wprowadzenia, dopuszczenia zmian w zakresie szczegółowego rozliczenia inwestycji. Fakt taki musi być
udokumentowany pisemnie i zatwierdzony przez wszystkie strony umowy. 5) Umowa może ulec zmianie w
przypadku wystąpienia w trakcie jej realizacji nieprzewidzianych zdarzeń, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
6) W przypadku okoliczności które nastąpiły w wskutek działania siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu
cywilnego. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest
powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. Zaistnienie siły wyższej powinno
być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.budzyn.pl (bip)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Budzyń, ul.
Lipowa 6, 64-840 Budzyń (bezpłatnie na złożony wniosek, pok. nr 8).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016
godzina 11:30, miejsce: Sekretariat w Urzędzie Gminy w Budzyniu, ul. Lipowa 6, 64-840 Budzyń.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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
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