Ogłoszenie nr 2021/BZP 00234469/01 z dnia 2021-10-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego i
odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590653601
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Lipowa 67A
1.5.2.) Miejscowość: Bełchatów
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-400
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.7.) Numer telefonu: 44 632 79 14
1.5.8.) Numer faksu: 44 632 79 22
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat-belchatowski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat-belchatowski.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Utrzymanie dróg powiatowych
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego i
odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6e5eb646-2ff0-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00234469/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-18 11:39
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012336/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego
i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6e5eb646-2ff0-11ec-a3fb0a24f8cd532c
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: pzdpowiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: pzdpowiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): TAK

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZD-ZP-3703-09/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie
ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku, w km od 6+370 do km
8+430 w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie
ciągu pieszo-rowerowego i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km
9+425”.
2) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegająca na budowie ciągu pieszo - rowerowego i
odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku, w km od 6+370 do km 8+430, tj. na odcinku o
długości 2 060 m (km obejmujący Etap I, Etap II i Etap III zgodnie z załączoną dokumentacją
projektową).
Zakres robót budowlanych obejmuje: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie
warstw bitumicznych istniejącej nawierzchni jezdni (warstwy wyrównawczej i warstwy
ścieralnej), budowę ciągu pieszo - rowerowego, chodnika, wykonanie poboczy i zjazdów,
wykonanie prac związanych z przeprowadzeniem konserwacji systemu odwodnienia drogi,
przebudowę przepustów, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
UWAGA:
Ofertę należy sporządzić w oparciu o Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robót – przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Cena ryczałtowa, 2. Okres gwarancji
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4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczący:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, jeśli wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku,
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) zamawiający uzna, ze wykonawca spełnia warunek w zakresie wykształcenia, jeżeli:
Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną osobę z wykształceniem wymaganych dla
kierownika budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
b) zamawiający uzna, ze wykonawca spełnia warunek w zakresie kwalifikacji zawodowych,
jeżeli:
Wykonawca musi posiadać co najmniej jedną osobę o kwalifikacjach zawodowych wymaganych
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dla kierownika budowy, zgodnie z przepisami prawa budowlanego.
c) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia, jeżeli:
w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie Wykonawca wykonał przynajmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na rozbudowie, budowie lub przebudowie drogi o wartości co najmniej 3 700 000,00
zł brutto (słownie: trzy miliony siedemset tysięcy złotych 00/100), z załączeniem dowodu
dotyczącego najważniejszych robót z dokumentacji załączonej do SWZ, wykonanych w sposób
należyty.
d) zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie potencjału technicznego,
jeżeli:
będzie dysponować narzędziami i urządzeniami technicznymi do wykonania zamówienia
zgodnie z poniższym wykazem:
- układarka do układania mieszanek min. - asfalt. - 1 szt.,
- zestaw walców: ogumionych – min. 1 szt., stalowych wibracyjnych – min. 2 szt., łącznie 3 szt.,
- samochody samowyładowcze z przykryciem – min. 4 szt.,
- skrapiarka – 1 szt.,
- szczotka mechaniczna – 1 szt.,
- frezarka – 1 szt.
- koparko-ładowarka – min 1 szt.,
- zagęszczarka – min 1 szt.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, Oświadczenia wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ, Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – załącznik nr 5 do SWZ,
Doświadczenie – załącznik nr 6 do SWZ, Potencjału techniczny – załącznik nr 7 do SWZ, Wizja lokalna
– załącznik nr 8 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 2
do SWZ, Oświadczenie spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – według treści załącznika nr 3
do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wymagania dotyczące wadium.
1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 37 000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy
złotych 00/100).
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 02.12.2021 r.
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3) Termin wniesienia wadium upływa dnia 03.11.2021 r., godz. 13:00.
4) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp.
5) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
Santander, numer rachunku 61 1090 2705 0000 0001 4766 5539. Wadium musi wpłynąć na
wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
(decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
6) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
c) kwotę gwarancji/poręczenia,
d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy
Pzp.
7) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
8) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
9) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden
spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które roboty budowlane lub usługi, wykonują poszczególni wykonawcy,
b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

ZMIANY UMOWY
1. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.
2. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści
oferty, jeżeli zajdzie którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
1) konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek:
a) działania siły wyższej,
2021-10-18 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00234469/01 z dnia 2021-10-18

b) pomimo wystąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego o uzgodnienie, wydanie decyzji
administracyjnej lub warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej
realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla danej czynności organ
administracji publicznej lub inna upoważniona instytucja nie wydała stosownego dokumentu lub
decyzji – tylko w zakresie przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy i tylko o okres
trwania tych czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin
ustawowo przewidziany dla danej czynności,
c) konieczności ponowienia uzgodnień lub opiniowania dokumentacji objętej przedmiotem
umowy,
2) zmiany zasad finansowania przedmiotu umowy,
3) zmiany uwarunkowań prawnych i formalnych realizacji umowy, spowodowanych działaniem
osób trzecich,
4) zaistnienia konieczności zrealizowania przedmiotu umowy w innym niż pierwotnie założono
zakresie, gdyby zastosowanie przewidzianego zakresu groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy - w takim przypadku Wykonawca może wnieść o zmianę
zakresu, zaproponowanie rozwiązań o równoważnych lub lepszych parametrach,
5) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT
obowiązujących w dacie powstania obowiązku podatkowego w czasie trwania umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-03 13:00
8.2.) Miejsce składania ofert: pzd-powiatbelchatowski.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-03 13:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-02
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