Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia:
bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/
Suwałki: Nakładki asfaltowe na zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach
Numer ogłoszenia: 97510 - 2016; data zamieszczenia: 20.04.2016
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: Miasto Suwałki , ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, woj.
podlaskie, tel. 087 5628000, faks 087 5628098.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Nakładki asfaltowe na
zniszczonych nawierzchniach ulic w Suwałkach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie nakładek asfaltowych na zniszczonych nawierzchniach ulic w
Suwałkach. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Stan istniejący: ul. Przytorowa - na odcinku
od zjazdu do PRIBO do zjazdu hurtowni nawierzchnia jezdni jest zniszczona występują liczne
spękania podłużne i poprzeczne. Odcinek objęty zamówieniem znajduje się w pobliżu
Specjalnego Ośrodka Wychowawczego, ul. Kowalskiego 4A, 4B - w ulicy o nawierzchni
bitumicznej, występują liczne spękania podłużne i poprzeczne. ul. Bielickiego - nawierzchnia
jezdni jest zniszczona występują liczne spękania podłużne i poprzeczne oraz liczne
zapadnięcia jezdni. 2. Stan projektowany Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nakładek
asfaltowych na terenie miasta Suwałki zgodnie z załączonymi projektami zagospodarowania załącznik Nr 1, 2, 3 I) Nakładka asfaltowa na ul. Przytorowej w Suwałkach Zadanie
obejmuje: 1) frezowanie istniejącej nawierzchni 2) regulację pionową urządzeń podziemnych
3) wykonanie parkingów 4) wymianę nawierzchni istniejących chodników 5) wymianę
krawężników 6) wykonanie warstwy ścieralnej II) Nakładka asfaltowa na ul. Kowalskiego
4A, 4B w Suwałkach Zadanie obejmuje: 1) frezowanie istniejącej nawierzchni 2) wymianę
krawężnika 3) regulację pionową urządzeń podziemnych 4) wykonanie warstwy ścieralnej
III) Nakładka asfaltowa na ul. Bielickiego w Suwałkach Zadanie obejmuje: 1) frezowanie
istniejącej nawierzchni 2) regulację pionową urządzeń podziemnych 3) wymianę nawierzchni
istniejących chodników 4) wymianę krawężników 5) wykonanie warstwy ścieralnej 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy - załącznik nr 2, 2.1,
2.2, 2.3 do SIWZ i szczegółowe specyfikacje techniczne oraz załączone projekty
zagospodarowania..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.31.20-6.
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:
30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w
wysokości: 3.000,00 (słownie: trzy tysiące złotych) na całość zamówienia. 2. Wadium może
być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach
bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d)
gwarancjach ubezpieczeniowych; e) 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 (tj. Dz. U. z 2014, poz. 1804). Wadium wnoszone w pieniądzu
wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Suwałkach w Banku
Pekao S.A. II/O w Suwałkach nr 76 1240 5211 1111 0000 4929 8215 w terminie do dnia
10.05.2016 r. do godz. 10:00 (decyduje data wpływu środków na rachunek zamawiającego).
Kserokopię dowodu wniesienia wadium należy złożyć w ofercie. Wadium w pozostałych
formach - oryginały - składa się w Urzędzie Miejskim w Wydziale Finansowym, w pokoju nr
148, ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki przed upływem terminu składania ofert. W
przypadku wniesienia wadium w formach określonych w ust. 2 pkt. b-e przez konsorcjum z
treści poręczeń lub gwarancji musi wynikać, że wniesione wadium dotyczy wszystkich
członków konsorcjum. 3 Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 4.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 5. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert, 6. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu
postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta
została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na
warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium
wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26
ust. 3 z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt.
3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.

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
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w
ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o W celu potwierdzenia wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni
udokumentować wykonaną zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończoną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie lub
przebudowie dróg o wartości co najmniej 100.000,00 zł. Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca przedłoży w
ofercie oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
oświadczeniach
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił warunek dysponowania osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykaże, że będzie dysponował
osobami posiadającymi odpowiednie kwalifikacje zawodowe odpowiednie do
funkcji, jakie zostaną im powierzone tj.: a) Kierownik budowy posiadający
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej, Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane w innych krajach Unii
Europejskiej a także obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz
innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2015, poz. 290) oraz
ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394
z późn. zm.). Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Za spełnienie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej
Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00
złotych. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w
dokumentach i oświadczeniach
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;
o

•

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;

•

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

•

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.

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;

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 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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach
finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Podmiot, który
zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b, odpowiada solidarnie z
wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów,
chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zobowiązanie musi być złożone w
oryginale z zachowaniem formy pisemnej lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza. Zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów żąda aby dokument ten w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem
udostępniającym i przyjmującym zasoby powinien zawierać co najmniej: a) zakres
dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego
podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakter stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem, d) zakres i okres udziału innego podmiotu
przy wykonywaniu zamówienia. e) oświadczenie o solidarnej odpowiedzialności podmiotu z
wykonawcą za szkodę wyrządzoną zamawiającemu w wyniku nieudostępnienia zasobów do
których się podmiot zobowiązał.
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 - 97
• 2 - Gwarancja i rękojmia - 3
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 na podstawie art.144 ust. 1 ustawy przewiduje możliwość dokonania zmiany
umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach: 1. zmiana terminu wykonania
zamówienia w przypadku: a) zmian będących następstwem działania organów administracji
lub osób indywidualnych, w szczególności: - gdy pomimo wystąpienia Wykonawcy lub
Zamawiającego o wydanie decyzji administracyjnej, 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 wyda stosownego dokumentu lub decyzji , - gdy pomimo dochowania należytej
staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych uzgodnień gestorów sieci, lub innych
podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie wymagana przepisami prawa,
przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty dla danej czynności, c) siły
wyższej, klęski żywiołowej, d) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, którego
realizacja ma wpływ na termin wykonania umowy, czy też wprowadzenie ewentualnych robót
zamiennych, e) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; 2. zmiana rzutująca na wynagrodzenie w
przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towaru i usług w trakcie realizacji umowy w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmodyfikowane. 3. zmiana personelu nadzorującego roboty. 4. zmiana numeru rachunku
bankowego Wykonawcy 5. Jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji czy specyfikacjach technicznych w szczególności: a) w sytuacji, gdy
zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem zamówienia, b) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w
dokumentacji w sytuacji jeżeli rozwiązania te będą miały znaczący wpływ na obniżenie
kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, które ze względu na postęp
techniczno-technologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji, c)
konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 6. Powyższe
postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie
stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.um.suwalki.pl/Przetargi_sekcja/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski Wydział Zamówień Publicznych ul. Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
10.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski kancelaria Ogólna - pokój nr 5 ul.
Mickiewicza 1 16-400 Suwałki.
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

