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Ogłoszenie nr 98364 - 2017 z dnia 20t7-06-20 r,

zapolice: przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w
Zapolicach, ul. Słoneczna.

oGŁoszENIE o UDZIELENIU zAMówrenrR _

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

tak
Nazwa projektu Iub programu
Projekt współf|nansowany ze środków Unii Europejskiej dla operacji Ępu: "Budowa lub modernizacja drog
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 Pubticznych: tak
Numer ogłoszenia: 67256 - 2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowan ie zostało przeprowadzone przez centra l nego za mawiającego
nie

Postępowan ie zostało przeprowad zone przez pod m iot, którem u za mawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich U nii Europejskiej

nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień
publicznych::
Informacje dodatkowe:
I" 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zapolice, krajowy numer identyfikaryjny 73093448200000, ul. Plac
Strazacki 5, 98-161 Zapolice, państwo Po|ska, woj. łódzkie, tel, 43 B23-19-B2 w" 28, faks 438 23l 9B2,
e-mail m. kobiera-Ęka@zapolice.pl
Adres strony internetowej (URL): http://www.zapolice.biuleĘn.net/ :

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
pli ków, które n ie są ogólnie dostępne : http ://www.zapol ice. bi uleĘn, net/
I" 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: ]

Administracja samorządowa
I.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA §eżeli doĘczy)l

Podział obowiązków między zamawiająrymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w Ęm w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymiz innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (jezeli zamówienie zostało udzielone przezkażdego z zamawiających
indywidualnie informaQa w sekcji I jest_podawana przez kazdego z zamawiających, jezeli
zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I natezy
wskazać który z zamawiająrych zawarł umowę);

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna.

Numer referencyjny (jeżeli doĘczy):
GKL27t,4.2017.Mfi

II.2) Rodzaj zamówienia:
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Roboty budowlane

II.3) Krótki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkośĘ zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub okreśtenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
Pańnerstwa innowacYjnego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę
lub roboty budowlane:

1. OPis Pzedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest,,Przebudowa dróg wewnętrznych
dojazdowYch na osiedlu w Zapolicach, ul. Słoneczna.". Zamówienie realizowane jlst w ramach
zadania inwestyryjnego o tej samej nazwie, jako projekt współfinansowany ze śiodków Unii
EuroPejskiej dla oPeracjiĘpu "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 2014-2020. Przedmiot
zamówienia obejmuje przebudowę drogi osiedlowej w Zapolicach, ul. Słoneczna na długości 0,213
km (w9 dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr B do SIWZ _ odcinek W15 : W13). W
zakres robót budowlanych wchodzą: 1) przebudowa drogi: - wytyczenie geodezyjne osi trasyj _

Podbudowa tłuczniowa; - nawierzchnia asfaltowa; - chodniki, krawęzniki lwiazai,y; - roboty
wYkończeniowe; 2) kanalizacja deszczowa (wg dokumentacji projektowej, stanowiącej zaĘcznik nr B
do SIWZ - studzienki D2 - D7) - roboĘ ziemne; - deskowanie ścian; - kańały rurowe; - kuńuły, 1.u1.

PCV; - Próba wodna szczelności kanałów rurowych; - studnie rewiz}jne z kręgów neionowycń; _

seParator związków roPopochodnych; - studzienki ściekowe uliczne betonowÓ, Szczegółowy opis
Przedmiotu zamówienia zawaĘ jest w dokumentacji projelćowej, stanowiącej załącŹnik ni g ao
SIWZ. UWAGA! Dołączone do SIWZ obmiary robót mają charaKer pomocniczy. Ze względu na
ryczałtowY charakter wynagrodzenia umownego cena ofeńowa powinna uwzględniać lzeczywiste
koszĘ realizacji zadania wynikające z dokumentacji projektowej i obmiarów ńnót stanowiącycrl
załącznik nr 8 i załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiot zamówienia nie został opisany przez wskazanie
znaków towarowYch, Patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego pro.esu, który
charakteryzuje Produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego Wylionawcę, W przypadku
wYstąPienia w dokumentacji przetargowej zamówienia nazw własnych wskazującycir (bezpośrednio
|ub PoŚrednio) na Producenta, typ katalogowy, znak towarowy, patent lub oznaczenie pochodzenia,
wszYstkie takie nazwy każdorazowo nalezy traktowaĆ jako przykładowe i czytać je z klauzulą ,,lub
równowazne" (o Parametrach technicznych, jakościowych, fuńkcjonalnych oraz ÓsteĘcznych nie
gorszYch niz wYnikające z uzyĘch nazw). Jezeli w dokumentacji wskazano konkretne typy wyrobów
lub urządzeń, należy wskazanie to traktować wyłącznie jako pomocnicze określenie minińalnego
Poziomu jakoŚci (standardu). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, ze oferowane przez niego wyposażenió i
materiałY sPełniają wymagania okreŚlone przezZamawiającego. Roboty budowlane stanowiące
Przedmiot zamówienia nalezy wykonaĆ z zachowaniem szczególnej staranności, zgodnie z
dokumentacją Projektową, stanowiącą załącznik nr B do SIWZ, obowiązującymi warunkami
technicznYmi, ze sztuką budowlaną, technologią, Polskimi Normami Budońlanymi oraz z zaleceniami
Zamawiającego, a także zgodnie ze stosownymi pozwoleniami na wykonywanń robót stanowiących
Przedmiot zamówienia, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane
niewłaŚciwYm wYkonawstwem lub nieprzestrzeganiem przepisów prawa. Wykonawca zobowiązu;e się
w czasie trwania budowy, zapewniĆ na terenie budowy ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHp,
ochronę znajdująrych się na terenie budowy obiektów i sieci, a po zakończeniu iobót uporządkować
teren, Materiały i surowce, wykorzystywane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać
WYmo9om wYrobów doPuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom
określonym w dokumentacji projektowej. Na kazde ządanie zamawiającego wykonJwca
zobowiązanY jest okazaĆ cerĘńkaty zgodności lub aprobaty techniczne wlkorzystywanych
materiałów. 2" Klauzula dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę/ zgodnie z ań. 29 ust,
3a ustawY PzP, I) Zamawiająry na podstawie art.29 ust. 3a ustawy pzp wymaga zatrudnienia przez
WYkonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonująryih czynności w
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w
sPosób okreŚlony w ari,22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz, U.'z 2016
r" Poz. 1666 ze zm.), WYmagania w Ęm zakresie dotyczą zatrudnienia przez Wykonawcę lub
PodwYkonawcę na podstawie umowy o pracę w szczególności tzw. pracowników flzycznych
(robotników budowlanych), wykonująrych roboty bezpośrednio związane z wykonywaniem robót pod
kierownictwem kierownika budowy oraz operatorów sprzętu mechanicznego przy pomocy którego
realizowanY będzie przedmiot zamówienia (wymóg ten nie doĘczy m.in. Ósób kieiulącyc'h budową,
wYkonująrych 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 róalizacji zamówienia
Przez osobY zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę to
wYkonYwanie robót budowlanych szczegółowo okreŚlonych w obmiarze robót. 2) W trakcie realizacji
zamówienia Zamawiająry uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
WYkonawcY odnoŚnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wyzej określone czynności, Zamawiający uprawniony
jest w szczególnoŚci do: a) żądania oŚwiadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania
tlvw. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyaśnień 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
przez 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 przezZamawiającego w pkt 2)
ppK 1. OŚwiadczenie to powinno zawieraĆ w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oŚwiadczenie, datę złozenia oświadczenia, wskazanie/ ze wymagane przez
Zamawiającego czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wrazze
wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do złozenia oświadczenia w imieniu Wykonawry lub Podwykonawry. 4) Z Ęrlułu
niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonująrych wskazane w ppkt 1 czynnoŚci, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej, w wysokości określonej w umowie w sprawie
zamówienia publicznego (zgodnie z projeKem umowy/ stanowiąrym załączniknr7 do SIWZ),
Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przezZamawiającego terminie ządanych przez
Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
Wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ppl( 1 czynnoŚci. 5) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do
przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający moze zwrócić się do
Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie stosownej kontroli. 3. Informacja na temat
możliwoŚci powierzenia przez Wykonawcę wykonania części zamówienia Podwykonawcom:
Wykonawca moze powierzyĆ wykonanie częŚci niniejszego zamówienia Podwykonawcom, W takim
przypadku zobowiązany jest do: wykazania w formularzu ofeftowym części zamówienia, Kórej
wykonanie zamierza powierzyĆ Podwykonawcom oraz do podania nazw (firm) Podwykonawców.4.
Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z
warunkami technicznymi i jakoŚciowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 2) Wszelkie ustalenia
doĘczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym
przedstawicielem Wykonawcy. 3) Wykonawca jest obowiązany do określenia telefonów kontaktowych
i numerów faks oraz współdziałania z Zamawiająrym w celu dokonywania innych ustaleń
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamów|enia. 4) Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialnoŚci za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 5, Wymagania dot, gwarancji: Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji
na przedmiot zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięry i nie dłuższy niz 60 miesięry. W
przypadku podania przez Wykonawcę krótszego niż wymagany okresu gwarancji, oferta Wykonawcy
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, jako niezgodna z SIWZ, Niezaleznie
od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzia|ność z ĘĄułu 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 ofefty, 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 takze wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób
posiadająrych wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcjitechnicznych
w budownictwie" 5) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania
przedmiotu zamówienia, posiadające aKualne atesĘ i ceĘfikaĘ pozwalające na ich stosowanie i

niezbędne do odbioru przez stosowne insĘtucje. 6) Transport materiałów na plac budowy oraz
dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciązają Wykonawcę. 7) Wykonawca w trakcie
wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pra.cowników oraz innych
osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z §rtułu prowadzenia robót. B) po

zakończeniu robót, ale przed odbiorem robót przezZamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do
uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu, jaki był
przed rozpoczęciem robót. 9) Wykonawca jest zobowiązany do organizowania prac w sposób
umożliwiająry właŚcicielom nieruchomości dojazd do nieruchomości połozonych przy
przebudowywanej drodze.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II"5) Główny Kod CPV: 45233120-6
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Dodatkowe kody CPV: 45000000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe: 

1

Postępowa n ie l część zostało uniewaznione n ie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Iv.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: t2l06l20l7
IV.2 Całkowita wańość zamówienia

Wartość bez VAT406691.29
WalutaPLN

IV.3) INFoRMAclE o oFERTACH
Liczba otrzymanych ofeft2
W tym
Liczba otrzymanych ofeft od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofeft od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
Liczba otrzYmanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofeń otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV,4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.s) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PMEDSIĘBIORSTWO ROBOT DROGOWYCH I MOSTOWYCH SPOŁKA Z OGMNICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOśCIĄ prdim@onet.pl, CZARTKI 60, 98-2oo, SIERADZ, kraj/woj.
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/ WARToścI ZAWARTEJ UMowy oRAz
O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferĘ/wartość umowy 474780
Ofefta z najniższą ceną/kosztem 383822.43
> Ofeńa z najwyższą ceną/kosztem474780
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/ podwykonawcom Ta k
waftość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona
podwykonawry lub podwykonawcom: 159900
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAtłówtrNrn w rRystr ]vrcoołc:t srz oetoszrNrĄ
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9. 1) Podstawa prawna
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Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.



W.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
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