Licytacja L-363-2013

Ogłoszenie o zamówieniu L-363-2013 - Modernizacja 3 dróg
na terenie Gminy Dorohusk

I. Dane zamawiającego

Nazwa:
Monika_Urząd Gminy Dorohusk, Gmina Dorohusk
Adres pocztowy: I Armii Wojska Polskiego 50
Miejscowość: Dorohusk, Kod pocztowy: 22-175
Tel.: 082 566 10 93, Faks: 082 566 10 61
Rodzaj zamawiającego:
Administracja samorządowa

Numer ogłoszenia w BZP:

163369-2013

Termin otwarcia licytacji:

2013-09-03 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Modernizacja 3 dróg na terenie Gminy Dorohusk
Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog

techniczny:
Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, w rozumieniu art. 2 ust.8 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz art.3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118 z późn. zm.) polegające na: Modernizacji/przebudowie 3 dróg położonych na terenie
Gminy Dorohusk w zakresie i na warunkach szczegółowo określonych w: Przedmiarach i projekcie
umowy. Zakres robót obejmuje: 1. Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej na
działce nr 380/2
w miejscowości Okopy Kolonia na odcinku 410,0 m, szer. 3,5 m. 2.
Przebudowa drogi gminnej położonej na działce nr 25 w miejscowości Stefanów, gmina Dorohusk na
odcinku 300,0 m, szer. 4,0m. 3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzeźno (ul. Fabryczna)
na odcinku 450,00m, szer. 5,30m. 4. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dla każdej z dróg.
Szczegółowy zakres prac opisują przedmiary robót dostępne w wersji elektronicznej na stronie
zamawiającego www.dorohusk.bip.lublin.pl. Powyższe roboty wykonane zostaną na postawie
zgłoszenia robót.
Wspólny słownik zamówień

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
45.23.31.20-6
-

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
do 11.10.2013

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

Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 1. Wadium ma być wniesione w kwocie 9 000,00 PLN 2.
Wadium wnosi się przed terminem składania ofert, tj. nie później niż przed terminem otwarcia
licytacji elektronicznej. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)
pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3)
gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) 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. Z 2007r. Nr 42 poz. 275). 4. Wadium wnoszone w
pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: BS Leśniowice O/Dorohusk 50 8195 0009
2002 0030 0025 0001. Jako tytuł wpłaty należy wpisać Wadium – modernizacja/przebudowa 3 dróg

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
poprzez złożenie oświadczenia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana
będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą
warunku spełnia lub nie spełnia

Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
poprzez złożenie wykazu wykonanych robót. Minimalne wymagania dla potwierdzenia posiadania
wiedzy i doświadczenia: wykazanie realizacji w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie, przynajmniej dwóch robót polegających na budowie, przebudowie lub
modernizacji dróg o nawierzchni asfaltowej, o wartości minimum 50.000,00 zł brutto każda
(pięćdziesiąt tysięcy zł). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku
spełnia lub nie spełnia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
poprzez złożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Minimalne
wymagania dotyczące osób wykonujących zamówienie: przynajmniej jedna osoba z uprawnieniami
do kierowania robotami budowlanymi w branży drogowej Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym
postępowaniu metodą warunku spełnia lub nie spełnia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy winni udokumentować: posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 50 000 zł. Złożenie ważnej polisy
OC (kopii) w dniu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji będzie uważane za
spełnienie warunku udziału w postępowaniu. W przypadku wykonawcy, który złoży ofertę
najkorzystniejszą a złożona polisa będzie obowiązująca w krótszym terminie niż data zakończenia
robót, wykonawca ten przed podpisaniem umowy na wykonanie robót zobowiązany będzie
przedstawić zobowiązanie o kontynuacji ubezpieczenia obejmującego cały okres realizacji

zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku spełnia lub nie
spełnia

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

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

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

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

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
ubezpieczenie 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 powyżej.

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

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

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

Inne niewymienione dokumenty

pełnomocnictwo, jeśli dotyczy

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
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

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

www.dorohusk.bip.lublin.pl

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

Wykonawcy dopuszczeni do udziału w licytacji elektronicznej zostaną zaproszeni do składania ofert a
ich dane zostaną przesłane do Urzędu Zamówień Publicznych na platformę do prowadzenia licytacji
elektronicznych znajdującą się pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl.
Korzystanie z
oprogramowania jest bezpłatne. Jedynym warunkiem jest zarejestrowanie się w systemie jako
Wykonawca. Wykonawca, aby umożliwić zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji,
winien zarejestrować się w tym systemie przed wysłaniem wniosku o dopuszczenie do udziału w
licytacji, a wraz z ww. wnioskiem winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie

(identyfikatorze). Pomoc w sposobie rejestracji i odpowiedzi na ewentualne problemy znajdują się w
Menu na głównej stronie platformy licytacji w zakładce Samouczek. Wymagania techniczne:
Komputer klasy PC (lub równoważny) z systemem Windows lub Linux podłączony do sieci Internet
Zainstalowana przeglądarka: MS Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej albo Mozilla Firefox w
wersji
2.0
lub
wyższej

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto. 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. Krok postąpienia (minimalna
różnica miedzy kolejnymi ofertami) wynosi nie mniej niż 5 000 zł brutto. 7. Licytacja elektroniczna
rozpoczyna się od ceny wywoławczej 349.384,70 zł brutto (trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy
trzysta osiemdziesiąt cztery złote 70/100) ( w tym draga w m. Okopy Kolonia- 86.531,24zł. brutto;
droga w m. Stefanów- 63.792,72zł. brutto; droga w m. Brzeźno- 199.060,74zł. brutto) 8. 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.

Minimalna wysokość postąpienia

5000.00 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2013-08-26 11:00:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

Gmina Dorohusk ul. I Armii Wojska Polskiego 50 22-175 Dorohusk, Sekretariat – pokój nr 6

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2013-09-03 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2013-09-03 12:16:24

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Zamawiający wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie należy
wnieść według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: - pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym
że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy . 3. Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień
publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30%
wartości zabezpieczenia.

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

Istotne dla stron postanowienia umowy zawarte są w jej projekcie będącym załącznikiem do
niniejszego ogłoszenia. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest złożyć
zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz kosztorys robót na każdą z dróg (przynajmniej w
formie tabeli elementów scalonych) wraz z harmonogramem prowadzenia robót.

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

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

