Licytacja L-159-2012

Ogłoszenie o zamówieniu L-159-2012 - Prace remontowe –
Dzielnica XII – część I.

I. Dane zamawiającego

Nazwa:
zikit, Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Adres pocztowy: Centralna 53
Miejscowość: Kraków, Kod pocztowy: 31-586
Tel.: (012) 616-71-35, Faks:
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

112023 - 2012

Termin otwarcia licytacji:

2012-06-05 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Prace remontowe – Dzielnica XII – część I.
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na remoncie dróg i chodników na
terenie Dzielnicy XII w Krakowie - część I (ul. Jerzmanowskiego, ul. Ściegiennego od. ul. Wallenroda
do ul. Bieżanowskiej). Zakres robót obejmuje m. in: ul. Jerzmanowskiego – remont chodnika, odcinek
od budynku nr 26 do nr 32, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego o grubości 8
cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, dwuwarstwowa o łącznej grubości 25 cm,
krawężnik betonowy 15/30, obrzeże betonowe 8/30, wymiana nawierzchni bitumicznej wzdłuż
krawężnika, asfalt lany modyfikowany, odkrycie krawężnika na przejściu dla pieszych – 2 cm, ul.
Ściegiennego - remont chodnika, odcinek od nr 36 do ul. Bieżanowskiej, nawierzchnia chodnika z
kostki betonowej koloru szarego o grubości 8 cm, wjazdy z kostki betonowej koloru czerwonego o
grubości 8 cm, podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego, dwuwarstwowa o łącznej grubości 25
cm, skosy wjazdów wykonane poprzez odpowiednie ułożenie szarych i czerwonych kostek
nawierzchni, krawężnik betonowy 20/30, obrzeże betonowe 8/30, ściek z kostki kamiennej, wymiana
nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika, asfaltobeton 0-16mm o grubości 6 cm z zastosowaniem
taśmy BORNIT, umocnienie skarpy płytami ażurowymi z obsianiem trawą, odkrycie krawężnika na
wjazdach 4 cm, regulacja pionowa studzienek i zasuw urządzeń podziemnych, zabezpieczenie
znaków geodezyjnych. Znak sprawy 12A/V/2012. Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za
pomocą przedmiaru robót oraz specyfikacji technicznej. Zakres robót został określony w załączniku
graficznym. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.
Wspólny słownik zamówień

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45.23.32.22-1
45.23.32.23-8

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do dnia 15.09.2012 r.

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

Informacja na temat wadium
1) Przystępując do postępowania wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe w
wysokości 6 500 zł (słownie złotych: sześć tysięcy pięćset 00/100). Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania wniosków. 2) Wadium może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr
109, poz. 1158 ze zm.). 3) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto
depozytowe w Banku Pekao S.A. - nr rachunku: 32124047221111000048503855. 4) Za termin
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania rachunku bankowego
zamawiającego. 5) Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna należy złożyć w formie oryginału
w kasie ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, przed terminem składania wniosków, natomiast do
wniosku należy załączyć kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6) Zwrot wadium
przetargowego nastąpi zgodnie z art. 46 Pzp. 7) Zamawiający zatrzymuje wadium jeżeli wystąpią
przesłanki określone w art. 46 ust. 5 Pzp oraz jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym
mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub
pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. Złożone na
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez
wykonawcę warunków udziału nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. (Podstawa prawna art. 26 ust. 3 oraz 46 ust. 4a Pzp).

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek ich posiadania

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na
remoncie lub budowie dróg lub chodników o wartości co najmniej 260 000 złotych.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien dysponować osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1) Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności; 2)
Posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 130 000 złotych.

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

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 załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych przez
wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego
posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy

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 dla wykonania
zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami

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

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

Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada 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

Inne niewymienione dokumenty

1. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa w niniejszym ogłoszeniu nastąpi na
podstawie przedłożonych we wniosku oświadczeń lub dokumentów (wg zasady spełnia - nie spełnia),
których wykaz został określony w niniejszym ogłoszeniu. 2. Ponadto do wniosku należy załączyć: a)
pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy w niniejszym zamówieniu, jeżeli wymieniona
osoba/osoby nie zostały wskazane do reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności
gospodarczej; b) pełnomocnictwo dla lidera (dotyczy podmiotów wspólnie ubiegających się o

zamówienie tzw. konsorcja oraz spółek cywilnych); c) kserokopię dowodu wniesienia wadium. 3. W
przypadku wykonawców składających wspólny wniosek, każdy z wykonawców musi złożyć
następujące dokumenty: a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z
oświadczeniem o braku podstaw do wykluczenia b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika
do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. Spółka cywilna, jest
kwalifikowana jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dlatego jej
wspólnicy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Ponadto, każdy ze wspólników spółki cywilnej
zobowiązany jest załączyć dokumenty wymienione w punkcie 3. 6. Dokumenty wymagane w
niniejszym ogłoszeniu muszą być przedstawione w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez wykonawcę tj. osobę(y)uprawnioną lub upełnomocnioną do reprezentowania. 7.
Niedostarczenie któregokolwiek z wymaganych w ogłoszeniu dokumentów spowoduje wykluczenie
wykonawcy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących,
terminu rozpoczęcia lub zakończenia realizacji lub sposobu płatności jeżeli wystąpią przesłanki, tj.
konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili
zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. Szczegółowe przesłanki

zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy.

Termin związania ofertą

30 dni

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w
licytacji elektronicznej

www.zikit.krakow.pl

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych

1. Wymagania formalne: a) Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie Wykonawcy
zarejestrowani w systemie pod adresem http://licytacje.uzp.gov.pl. b) Wykonawca, aby umożliwić
Zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie
dostępnym na stronie http://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie go do udziału w
licytacji winien przekazać Zamawiającemu informację o swoim loginie. 2. Wymagania techniczne:
Komputer klasy PC (lub równoważnej) spełniający wymogi techniczne określone przez producentów
przeglądarek internetowych Ms Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w
wersji 2.0 lub wyższej, z zainstalowaną jedną z w/w przeglądarek lub przeglądarką równoważną,
podłączony
do
sieci
Internet.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Przedmiotowa licytacja elektroniczna będzie licytacją 1-etapową. 2. W toku licytacji elektronicznej
wykonawcy składają kolejne korzystniejsze postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od
otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta złożona w toku licytacji przestaje wiązać gdy inny
Wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku licytacji Wykonawcy proponują rzeczywistą cenę
oferty brutto wyrażoną w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych
kropką. 5. Oferta złożona przez Wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej
o kwotę minimalnego postąpienia. 6. W toku licytacji Zamawiający za pośrednictwem platformy
licytacyjnej na bieżąco będzie przekazywał wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji złożonych

przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji elektronicznej, a także o cenach
złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji nie ujawni informacji umożliwiających
identyfikację Wykonawców. 7. Zamawiający przyjął cenę wywoławczą brutto za całość 298.400,00
PLN. 8. Wysokość minimalnego postąpienia: 4.300 PLN. 9. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto.

Minimalna wysokość postąpienia

4300.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2012-05-29 10:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

ZIKiT w Krakowie, ul. Centralna 53, sekretariat (pokój 118)

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2012-06-05 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2012-06-05 11:00:00.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Wykonawca, który wygra postępowanie zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy zgodnie z art. 147 -151 ustawy Pzp , w wysokości 5 % ceny ofertowej.

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są na stronie www.zikit.krakow.pl

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej

PRZEKAZANIE WNIOSKU O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W LICYTACJI: Wniosek należy umieścić w
zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez uszkodzenia tego
opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane
na adres Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, ul. Centralna 53, 31-586
Kraków, sekretariat w budynku B (pokój nr 118), oraz opisane -Wniosek o dopuszczenie do udziału w
licytacji elektronicznej - Remont dróg i chodników na terenie Dzielnicy XII w Krakowie - część I. Znak
sprawy 12A/V/2012. Uprawnieni do porozumiewania się z wykonawcami: Miłosz Świda - Kierownik
Działu Umów i Zamówień Publicznych - tel. 012-616-71-34, Franczak Jerzy - Kierownik Działu
Utrzymania Infrastruktury - tel. (012) 616-71-43, Jerzy Duda - Specjalista w Dziale Utrzymania
Infrastruktury. CENA: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed
podpisaniem umowy zobowiązany jest dostarczyć kosztorys ofertowy oraz dowód wniesienia
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

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

