Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
(na podst. art.36 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późn. zm. zwanej dalej ustawą)
Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na
gorąco bez wycinania krawędzi jezdni.
Zakres: od 50 do 300 t masy mineralno-bitumicznej
1) Nazwa oraz adres zamawiającego
Powiatowy Zarząd Dróg w Oleśnie,
ul. Konopnickiej 8, 46-300 Olesno, tel./fax /034/3584714, 3584715
2) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
3) Opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni masą bitumiczną na gorąco bez wycinania
krawędzi, wraz z oczyszczeniem i smarowaniem emulsją asfaltową całej powierzchni ubytków oraz
uszczelnieniem – oblaniem (po ułoŜeniu masy) krawędzi asfaltem. Całość zamówienia obejmuje
wbudowanie od 50 do 300 ton mieszanki mineralno-bitumicznej na drogach powiatowych zgodnie z
dyspozycjami Zamawiającego (w zaleŜności od potrzeb i moŜliwości finansowych).
0
Temperatura powietrza podczas wykonywania remontu musi być wyŜsza niŜ 10 C.
Wykonawca zobowiązany jest równieŜ do opracowania stosownego projektu oznakowania robót i
uzyskania jego akceptacji przez organ zarządzający ruchem, wykonania i utrzymania oznakowania w
trakcie prowadzenia robót.
CPV: 45233142-6

Roboty w zakresie naprawy dróg

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót napisana została w oparciu o ogólne specyfikacje
techniczne opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych:
D-M-00.00.00 Wymagania ogólne
D-05.03.17 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych
4) Termin wykonania zamówienia
od 1 marca do 30 listopada 2013
5) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków
W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy
1. Spełniają warunki art. 22 ustawy, czyli:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
- dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy.
3. Wykonali z naleŜytą starannością w ciągu ostatnich 5 lat remonty cząstkowe masą bitumiczną na
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gorąco w ilości – co najmniej 200 t. wbudowanej masy (lub 2000 m remontów cząstkowych).
Ocena spełniania tych warunków dokonana zostanie na podstawie oświadczeń i dokumentów
wymienionych w punkcie 6 specyfikacji.
6) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie, Ŝe wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu z
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postępowania z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 wraz z następującymi
załącznikami:
- wykazem waŜniejszych robót o podobnym charakterze wykonanych w okresie ostatnich 5 lat
(zakres, miejsce i czas wykonania robót, adres i telefon zamawiającego), potwierdzających zakres
wymagany w punkcie 5 specyfikacji wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie tych robót z
naleŜytą starannością.
7) Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów, a takŜe wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z
wykonawcami
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń i
dokumentów pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (pzd@interka.pl).
JeŜeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje faksem lub drogą elektroniczną,
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
Do porozumiewania się z wykonawcami uprawnieni są: Roman Jokiel (sprawy dotyczące procedury
udzielenia zamówienia), Roman Wewiór (informacje techniczne określające przedmiot zamówienia).
8) Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający Ŝąda od Wykonawców wniesienia przed upływem terminu składania ofert wadium w
wysokości 2000 zł na zasadach określonych w art. 45 i 46 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu naleŜy wpłacić na konto nr 37102036680000580200156828. Środki
pienięŜne w chwili otwarcia ofert powinny znajdować się na rachunku Zamawiającego.
9) Termin związania ofertą
30 dni od terminu składania ofert (zgodnie z art. 85 ust.1 pkt 1 ustawy)
10) Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta musi zostać podpisana przez osobę lub osoby uprawnione.
Zamawiający Ŝąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać
uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. JeŜeli
uprawnienie do podpisywania oferty nie wynika z załączonego dokumentu, naleŜy dołączyć odpowiednie
pełnomocnictwo (w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem).
Wykonawca moŜe złoŜyć jedną ofertę, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej. Treść oferty musi
odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wykonawca moŜe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ofertę złoŜoną
po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku gdy kopia dokumentu jest nieczytelna, lub budzi wątpliwości
co do jej prawdziwości Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii dokumentu.
Wszelkie korekty w treści oferty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osoby podpisujące
ofertę.
Wykonawca zamieści ofertę w kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego, która będzie posiadać
oznaczenia: „Remont cząstkowy bez wycinania”, a takŜe – „nie otwierać przed dniem 22.02.2013 r.
00
przed godziną 10 ” oraz adres wykonawcy.
11) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
Ofertę naleŜy złoŜyć w Powiatowym Zarządzie Dróg w Oleśnie ul. Konopnickiej 8, nie później niŜ
00
22.02.2013 r. do godziny 10 .
12) Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca podaje na formularzu oferty cenę jednostkową za wbudowanie 1 tony masy mineralnobitumicznej.
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13) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Zamawiający ustala następujące kryteria oceny ofert:
- wysokość ceny ofertowej - 100%
14) Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Po wyborze oferty, wybrany Wykonawca zostanie wezwany po upływie terminu przewidzianego na
wniesienie protestów do zawarcia umowy
15) Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy
nie dotyczy (zgodnie z art. 36 ust.3 ustawy)
16) Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeŜeli zamawiający
wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich
warunkach
Zgodnie z załączonym wzorem umowy.
W przypadku korzystania z podwykonawców, wykonawca przed podpisaniem umowy z zamawiającym
zobowiązany jest dostarczyć umowę pomiędzy wykonawcą, a podwykonawcą, określającą dokładnie
zakres pracy podwykonawcy oraz naleŜne mu wynagrodzenie za te prace.
Wypłata wynagrodzenia dla wykonawcy nastąpi dopiero po przedstawieniu zamawiającemu
dowodu wpłaty wynagrodzenia naleŜnego podwykonawcy.
17) Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o
udzielenie zamówienia
Wykonawcy przysługuje prawo do protestu na zasadach ustalonych w dziale VI ustawy prawo zamówień
publicznych (art. 179 – 198)
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r.
nr 113, poz.759 z późn. zm.)
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