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Zapolice: Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotniar 9fi. Zapolice wrazz
rozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA _

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe,
Ogłoszenie doĘczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu; "Budowa lub modernizacja dróg
lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwesĘcji związanych z tworzenem, ulepszaniem lub rozbudwą
wszystkch rodzajów małej infrastruktry, w Ęm inwestcji w energię odnawalną i w oszczędzanie energii" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BiuleĘnie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 58404-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BiuleĘnie Zamówień publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

Postępowan ie zostało przeprowad zone przez central nego za mawiającego
nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, ktÓremu zamawiający
powierzył/ powierzyl i przeprowadzen ie postępowan ia

nie
Postępowan ie zostało przeprowadzone wspóln i e przez za mawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
lnformacje dodatkowe;
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zapolice, krajowy numer iden§ffikaryjny 73093448200000, ul. Plac Strażacki
5, 98-161 Zapolice, państwo Polska, woj. łódzkie, tel, 43 823-19 -82 w, 28, faks 438 231 982, e-mail
m. kobiera-tyka@zapolice.pl
Ad res strony i nternetowej (URL) ; http ://www,za police, bi uletyn. net/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIA]ĄCEGO:

Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE zAMÓWIENIA (jeżeli dołczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
pzypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przezkażdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamaw|ających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającegol
Pzebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia, 9m. Zapolice wraz z rozbudową sieci wodociągowej i

pzebudową linii energeĘcznej.
Numer referencyjny Qeżeli doĘczy):

zP,27L.2,2017
II.2) Rodzaj zamówienia :

Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkośĘ zakres, rodzaj i itość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku paftnerstwa
innowacyjnego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produlG, usługę lub roboty
budowlane:

1. Opis pzedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest,,Przebudowa drogi gminnej w m. Paprotnia,
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9m, Zapolice wralzrozbudową sieci wodociągowej i przebudową linii energetycznej.", Zamówienie
realizowane jest w ramach zadania inwestycyl'nego o tej samej nazwie, jako projekt współfinansowany ze
Środków Unii Europejskiej dla operacji Ępu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych", w ramach
poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich
rodzajów małej infrastruktury, w tym oszczędzanie energii" objętego PROW na lata 20L4-2020, Przedmiot
zamówienia obejmuje przebudowę drogi wraz z ciągiem pieszo-rowerowym o długości 0,859 km w m,
Paprotnia nr 119011E, gm. Zapolice wraz z budową sieci wodociągowej iczęściową przebudową linii
elektroenergetycznej oraz wym|aną opraw oświetleniowych na energooszczędne. W zakres robót
przedmiotowego zamówienia wchodzą: 1) dostosowanie parametrów przedmiotowej drogi do klasy
technicznej D, w tym korekta geometrii i parametrów łuków poziomych i pionowych, poszerzenie jezdni i

poboczy, 2) przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową w miejscowości Paprotnia, 9m. Zapolice, 3)
korekta istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej, dostosowanej do obciążenia
100kN/oś,4) budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłużjezdni, 5) budowę, przebudowę zjazdow
indywidualnych, 6) budowę przepustów pod zjazdami oraz przepustu pod przebudowywaną drogą, 7)
poprawę systemu odwodnienia poprzez przebudowę istniejąrych rowów otwaĘch, 8) wykonanie
elementów organizacji ruchu (oznakowanie pionowe). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty
jest w dokumentacjach projektowych sporządzonych odpowiednio przez: I) Studio Centrum s.c. J. Kluska, J.
]ońcaz siedzibą ul. Narutowicza 34, 90-135 Łódź2) Usługi Projektowe inż, Jerzy Kubiak z siedzibą ul.
Topolowa 9, 98-220 Zduńska Wola 3) Bimont Zbigniew Krasiński z siedzibą ul. Spychalskiego 2l3,98-200
Sieradz 4) Zakład-Instalatorstwo Elektryczne Mgr inź, elektryk Marek Świątek z siedzibą ul. Kościelna 7,
98-220 Zduńska Wola, UWAGA| Dołąaone do SIWZ przedmiary robót mają charakter pomocniczy. Ze
względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena ofeńowa powinna uwzględniać
rzeczywiste koszty realizacji zadania wynikające z projektów budowlanych, Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - zwanej dalej ,,STWiORB" i zapisów niniejszej SIWZ. Standardy
jakoŚciowe zostały opisane w dokumentacji, stanowiącej załącznik do SIWZ. Przedmiot zamówienia nie
został opisany pzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źrodła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wykonawcę. W przypadku
wystąpienia w dokumentacji przetargowej zamówienia nazw własnych wskazujących (bezpośrednio lub
poŚrednio) na producenta, typ katalogowy, znak towarowy, patent lub oznaczenie pochodzenia, wszystkie
takie nazwy każdorazowo należy traktować jako przykładowe i czytać je z klauzulą "lub równowaźne" (o
parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz estetycznych nie gorszych niż wynikające z
użytych nazw). Jeżeli w dokumentacji wskazano konkretne typy wyrobów lub urządzeń, należy wskazanie to
traktowaĆ wyłącznie jako pomocnicze określenie minimalnego poziomu jakości (standardu). Zgodnie z ań.
30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany
wykazaĆ, że oferowane przez niego wyposażenie i materiały spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Roboty budowlane stanowiące przedmiot zamówienia naleĄ wykonać z zachowaniem
szczególnej staranności, zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB, obowiązującymi warunkami
technicznymi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budowlanymi oraz z zaleceniami
Zamawiającego, a także zgodnie ze stosownymi pozwoleniami na wykonywanie robót stanowiących
przedmiot zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane niewłaściwym
wykonawstwem lub niepzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca zobowiązuje się w czasie trwania
budowy, zapewnić na terenie budowy ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących
się na terenie budowy obiektów i sieci, a po zakończeniu robót upoaądkować teren. Wykonawca
zabezpieczy zakres prac związany z kompleksową obsługą geodezyjną budowy pzez uprawnionego geodetę
oraz wykona inwentaryzację geodezyjną podwykonawczą Czynności związane z pracami geodezyjno-
pomiarowymi Wykonawca również jest obowiązany wkalkulować w cenę składanej ofeĘ" Materiały i

surowce, wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać wymogom wyrobów
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom określonym w dokumentacji
projektowej (w tym w STWiORB). Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać
certyfikaty zgodnoŚci lub aprobaty techniczne wykorzystywanych materiałów. 2. Klauzula dotycząca
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art, 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający na
podstawie aft. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia pnez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynnoŚci polega na wykonywaniu prary w sposób określony w art,22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r" - Kodeks prary (t,j. Dz, U. z 2016 r, poz, 1666 ze zm,). Wymagania w tym zakresie dotyczą
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykónawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności tzw.
pracowników fizyunych (robotników budowlanych), wykonujących roboĘ bezpośrednio związane z
wykonywaniem robót pod kierownictwem kierownika budowy oraz operatorów spźętu mechanicznego przy
pomocy którego realizowany będzie przedmiot zamówienia (wymós ten nie doĘczy m.in. osób kierujących
budową, wykonujących obsługę geodezyjną czy dostawców materiałów budowlanych oraz sytuacji gdy
prace te wykonuje osobiście osoba fizyczna prowadząca samodzielnie działalność gospodarczą na podstawie
umowy o podwykonawstwo). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót
budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót. 2) W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie
spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umovvy o pracę osób
wykonujących wyżej określone czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania
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oŚwiadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww, wymogów i dokonywania ich oceny, b)
żądania wyjaŚnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww" wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Świadczenia. 3) W celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pzez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących
okreŚlone przezZamawiającego czynnoŚci w trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy/ pisemne oświadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonująrych czynności określone przez
Zamawiającego w pkt 2) ppkt 1. OŚwiadęenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie
podmiotu składającego oŚwiadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymagane pzez
Zamawiającego czynnoŚci wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem
liczby Ęch osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oŚwiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 4) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ppkt 1

czynnoŚci, Zamawiająry przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaĘ przez Wykonawcę kary umownej,
w wysokoŚci okreŚlonej w umowie w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z projektem umowy,
stanowiącym załącznik do SIWZ), Niezłoźenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie żądanych pnezZamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie
pzez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ppkt 1 czynnoŚci, 5) W pzypadku uzasadnionych wątpliwości co do
paestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do
Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli, 3. Informacja na temat możliwości
powiezenia przez Wykonawcę wykonania częŚci zamówienia Podwykonawcom: Wykonawca może powierzyć
wykonanie częŚci niniejszego zamówienia Podwykonawcom" W takim przypadku zobowiązany jest do:
wykazania w formulazu ofertowym częŚci zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć
Podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców, 4. Wymagania stawiane Wykonawcy: 1)
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi ijakościowymi opisanymi
dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą
pnezZamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do
okreŚlenia telefonów kontaktowych i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiającym w celu
dokonywania innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 4)
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania
pzedmiotu zamówienia. 5. Wymagania dot. gwarancji: Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił
gwarancji na pzedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. W
pzypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji okresu gwarancji, ofeńa
Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna zSIWZ,
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Okres rękojmi ustala się na
okres tożsamy okresowi gwarancji. 6. Dodatkowe informacje: 1) Zaleca się aby Wykonawca (na własny
koszt) dokonał wizji lokalnej w terenie w celu zdobycia informacji koniecznych do przygotowania ofeĘ. 2)
Wykonawca będzie obowiązany do zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi, 3)
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przY zachowaniu przepisów BHP. 4) Wykonawca gwarantuje także wykonanie plzedmiotu zamówienia
pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych
funkQi technicznych w budownictwie, 5) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do
wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesĘ i cer§rfikaty pozwalające na ich stosowanie i

niezbędne do odbioru przez stosowne insĘtucje. 6) Transport materiałów na plac budov,ly oraz dostarczenie
i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 7) Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie
pzekazanego placu budowy z §rtułu prowadzenia robót, 8) Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem robót
przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem
pzyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był przed rozpoczęciem robót. 9) Wykonawca jest
zobowiązany do organizowania prac w sposób umożliwiający właścicielom nieruchomości dojazd do
nieruchomoŚci położonych przy przebudowywanej drodze. 10) wykonania i utrzymania na własny koszt
wykonanego oznakowania tymczasowego robót przez cały okres realizacji, a także jego demontaźu po
robotach.

II.4) Informacja o częściach zamówienial
Zamówienie podzielone jest na częścil

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 45223000-6
Dodatkowe kody CPV: 45200000-9,45220000-5,45100000-8,45300000-0,45310000-3,45311100-1,
4531L200-2, 45316100-6, 45314300_4| 45316110-9, 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENtA zAMÓWIENIA
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Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie doĘczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowel

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępopania:

Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENI A: 17l}5l20t7
IV.2 Całkowita wańość zamówienia

Wańość bez VAT841000,00
WalutaPLN

IV.3) INFoRMACJE o oFERTACH
Liczba otrzymanych ofeń4
w tym
Liczba otzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstwl 4
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofeń od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0

Iiczba ofeń otrzymanych drogą elektronicznąl 0

IV.4) LIczBA ODMUCONYCH OFERT: 0

IV.s) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegająrym się o udzielenie:
nie
PMEDSIĘBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPOŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, prdim@onet,pl, Czańki 60, 98-200, Sieradz, krajlwoj, łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NA,]NIŻSZĄ I NA'WYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/ wartość u mowy 1 034430. 00
Ofeńa z najniższą ceną/ kosztem 1 03443 0. 00
> Ofefta z najwyższą ceną/kosztem 1348643.54
Waluta: PLN

IV"7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/ podwykonawcom Ta k
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom: 82410.00
IV.8) Informacje dodatkowe:

tV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCIACJI BEZ OGŁOSZENIA|
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKl ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV,9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie fakVczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami,
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