
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  - roboty budowlane 

przebudowa chodnika wzdłu Ŝ drogi powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi  
Numer ogłoszenia: 171595 - 2013; data zamieszczenia: 28.08.2013 

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew, woj. 
wielkopolskie, tel. 062 7427216, faks 062 7427216. 

• Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.zdp-pleszew.com.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  przebudowa chodnika wzdłuŜ drogi 
powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane. 
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia 
jest zadanie pn. przebudowa chodnika wzdłuŜ drogi powiatowej nr 5288P w m. Taczanów Drugi 
polegające na przebudowie chodnika na długości 632 mb. Zakres rzeczowy :roboty przygotowawcze i 
rozbiórkowe (roboty pomiarowe, rozebranie nawierzchni istniejącego chodnika, rozebranie przepustu, 
mechaniczne karczowanie pni oraz rozebranie krawęŜnika), roboty ziemne, rów kryty, ( kanały z rur 
PCV, wykonanie studni rewizyjnej),roboty nawierzchniowe ( krawęŜnik betonowy, ściek z elementów 
betonowych oraz z kostki betonowej, obrzeŜe betonowe nawierzchnia z kostki betonowej),zatoka 
autobusowa, roboty wykończeniowe ( oznakowanie, plantowanie pobocza, pomiar powykonawczy) 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w projekcie technicznym, przedmiarze robót oraz 
w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (załącznik do specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia).. 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.23.32.22-1. 
II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 
II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 30.11.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium:  Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5000,00zł 
słownie: pięć tysięcy złoty 00/100 
III.2) ZALICZKI  
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli 

przepisy prawa nakładaj ą obowi ązek ich posiadania  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie Ŝadnych wymagań, których spełnienie wykonawca 
jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

• III.3.2) Wiedza i do świadczenie  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o W zakresie wiedzy i doświadczenia wykonawca musi wykazać się realizacją w ciągu ostatnich 5 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie co najmniej 2 zamówieniami odpowiadającymi swoim rodzajem robotom 



stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną o podobnym zakresie zamawiający 
uzna budowę, przebudowę lub rozbudowę drogi o długości minimum 200 mb . Zamawiający 
dokona oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu w oparciu o złoŜone wraz z 
ofertą dokumenty. 

• III.3.3) Potencjał techniczny  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym . Zamawiający dokona oceny spełniania 
przez Wykonawców w.w. warunku udziału w postępowaniu w oparciu o złoŜone wraz z ofertą 
dokumenty 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia  
      Opis sposobu dokonywania oceny spełniania teg o warunku  

o Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania 
przez Wykonawców w.w warunku udziału w postępowaniu w oparciu o złoŜone wraz z ofertą 
dokumenty 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa  
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku  

o Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy 
przedło Ŝyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
najwaŜniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób naleŜyty 
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone;  

• wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy 
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie 
do dysponowania tymi zasobami;  

• 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 takŜe zakresu wykonywanych 
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

• oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca 
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, 
naleŜy przedło Ŝyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeŜeli 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 niŜ 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, Ŝe 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 
niŜ 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, Ŝe wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 
nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli 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, Ŝe: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 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 Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 
wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy 
do grupy kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 
formularz ofertowy, kosztorys ofertowy- zgodnie z załączonym kosztorysem ślepym - przedmiarem, 
pełnomocnictwo do reprezentacji jeŜeli dotyczy, pisemne zobowiązanie podmiotów oddających 
wykonawcy niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy wykonania zamówienia - jezeli 
dotyczy, zaakceptowany projekt umowy. 

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: najniŜsza cena. 
IV.3) ZMIANA UMOWY  
przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  
Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian  
Zamawiający przewiduje moŜliwość dokonania zmian postanowień umowy w następujących 
okolicznościach: zmiany ogólne ( zmiana adresu siedziby Zamawiającego/ Wykonawcy, zmiany osób 
występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy), gdy konieczność zmiany w tym zakresie 
wysokości wynagrodzenia związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
(np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT), zmiany terminów wykonania zadania 



wynikających z : działania siły wyŜszej (np. klęski Ŝywiołowej) mające bezpośredni wpływ na 
terminowość wykonania prac, wystąpienie warunków atmosferycznych uniemoŜliwiających wykonanie 
robót, niezaleŜnie od stron umowy zmian dotyczących osób kluczowych dla realizacji umowy ( 
choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne). 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia:  www.zdp-pleszew.com.pl 
Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Zarząd Dróg 
Powioatowych Pleszew, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 Pleszew. 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  
12.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych Pleszew, ul. Gen. Hallera 54, 63-300 
Pleszew. 
IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 
IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 
nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących 
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie 
cało ści lub cz ęści zamówienia: nie 
 
 
 

          Dyrektor 
Zarządu Dróg Powiatowych 
        w  Pleszewie 
 
        Halina Meller 

 
 


