
BI.271.2.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

„Przebudowa ulic w Hajnówce”

1. Zamawiający

    Gmina Miejska Hajnówka
    ul. A. Zina 1
    17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ

    www.hajnowka.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia

    Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy przebudowie ulic: Granicznej, Metalowej,
   Judzianka Stara, Orzechowej i Wilgi w Hajnówce. - CPV: 45233120-6, 45232130-2, 45232300-5.

   Zadanie  Nr 1:
    Wykonanie  nawierzchni  utwardzonej  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej asfaltowej, usunięcia  
   kolizji telekomunikacyjnej i odwodnienia jezdni w ulicach : Graniczna, Metalowa,  Judzianka Stara,
   Orzechowa iWilgi  w Hajnówce.

   A) ul. Graniczna i Metalowa,

a) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  4 cm (warstwa   
    ścieralna) na  łącznej powierzchni 2039,08 m2,
b) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  5 cm (warstwa   
    wiążąca i wyrównawcza) na  łącznej powierzchni 2039,08 m2 wraz z wyprofilowaniem i     
    dogęszczeniem podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  do  grubości  20 cm,
c) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  4 cm (warstwa   
    ścieralna) na  łącznej powierzchni 125,80 m2 – pas drogi wojewódzkiej,
d) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  5 cm (warstwa   
    wiążąca i wyrównawcza) na  łącznej powierzchni 125,80 m2 wraz z wyprofilowaniem i     
    dogęszczeniem podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  do  grubości  20 cm na powierzchni  
    125,80 m2 – pas drogi wojewódzkiej,
e) podbudowa z grunt stabilizowana cementem o Rm = 2,5 MPa gr. 15 cm na powierzchni 137,03   
    m2  – pas drogi wojewódzkiej,

   B) ul. Judzianka Stara,
a)  roboty ziemne ( wykonanie wykopów) – 538,70 m3,
b) warstwy odsączające wykonana i zagęszczone mechanicznie gr. 10 cm – 846,18 m2,
c) podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm – 775,67 m2,
d) nawierzchnia żwirowa gr. 10 cm – 477,61 m2,
e) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  4 cm (warstwa   
    ścieralna) na  łącznej powierzchni 705,15 m2,
f) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  4 cm (warstwa   
    wiążąca i wyrównawcza) na  łącznej powierzchni 716,43 m2 wraz z wyprofilowaniem i     
    dogęszczeniem podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  do  grubości  30 cm,
g) oznakowanie poziome i pionowe,
h) przebudowa kabla telekomunikacyjnego,



    C)  ul. Orzechowa,
a) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  4 cm (warstwa   
    ścieralna) na  łącznej powierzchni 438,00 m2,
b) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  5 cm (warstwa   
    wiążąca i wyrównawcza) na  łącznej powierzchni 438,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i     
    dogęszczeniem podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  do  grubości  20 cm,
c) kanalizacja deszczowa:
- kanały z rur PCV kl. SN 8 łączone na wcisk o śr. zewn. 250 mm (przykanaliki) – 9 m,
- kanały z rur PCV łączone na wcisk o śr. zewn. 400 mm (przykanaliki) – 23,6 m,
- studzienek ściekowych uliczne betonowych Ø 500 mm z osadnikiem i wpustem żeliwnym D 400
    - 1 kpl.
- studnie betonowa typowa DN 1200 z pierścieniem odciążającym i włazem żeliwnym typu
  ciężkiego D 400 – 1 kpl. 
d) podbudowa  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  o  grubości  7 cm – 95 m2 - (ul. Lipowa)
e)  nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  6 cm (warstwa   
    wiążąca) na  łącznej powierzchni 95,00 m2 - (ul. Lipowa),
f) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  o  grubości  5 cm (warstwa ścieralna) na  
    łącznej powierzchni 95,00 m2 – (ul. Lipowa),

    D)  ul. Wilgi,
a) nawierzchnia  z  mieszanki  mineralno - bitumicznej  asfaltowej  o  grubości  5 cm (warstwa   
    ścieralna) na  łącznej powierzchni 1207,00 m2 wraz z wyprofilowaniem i dogęszczeniem  
    podbudowy  z  kruszywa  naturalnego  do  grubości  25 cm,

Zadanie Nr 2
Budowa kanału technologicznego w ul. Orzechowej,

A) budowa studni kablowych prefabrykowanych SK-1 – 4 szt.
B) wykonanie przepustów wykopem otwartym, przepust rurą RHDPE 110/6,3 – 185 m,

    Dokładny opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, będąca załącznikiem
    nr 10 do niniejszej SIWZ.

    Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ i załącznikach do SIWZ zostały wskazane do opisu 
    materiałów lub urządzeń znaki towarowe lub ich pochodzenie, wszędzie tam zamawiający dodaje 
    wyrażenie "lub równoważny", co oznacza, iż oferowany asortyment ma posiadać parametry 
    (techniczne, jakościowe, funkcjonalne oraz użytkowe) takie same lub lepsze od opisywanych. Podane
    w opisie przedmiotu zamówienia nazwy mają za zadanie sprecyzowanie wymagań jakościowych 
    Zamawiającego.  
    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. - na każde z zadań.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

6. Termin wykonania zamówienia.

     Zadanie nr 1 – do dnia 31.08.2015 r.   
     Zadanie nr 2 – do dnia 22.06.2015 r.    

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

     7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
          a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
              prawa nakładają obowiązek ich posiadania - spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia.
          b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
              - zadanie nr 1 - wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości brutto min. 300 tys. zł.
                polegającą na budowie nawierzchni drogowej z mieszanki mineralno-bitumicznej.
              - zadanie nr 2 – spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia
          c) dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
               zamówienia



               - potencjał techniczny:  spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia
               - osoby zdolne do wykonania zamówienia:
                 zadanie nr 1 – wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy/robót w branży drogowej,
                 sanitarnej i telekomunikacyjnej. Osoba ta powinna posiadać uprawnia do kierowania robotami
                 budowlanymi bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności.
                 zadanie nr 2 – wykonawca musi dysponować kierownikiem budowy/robót w branży 
                 telekomunikacyjnej. Osoba ta powinna posiadać uprawnienia do kierowania robotami
                 budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej.           
        d)  znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
             - zadanie nr 1 - wykonawca musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność
               kredytową na kwotę nie mniejszą niż 250 tys. zł. 
             - zadanie nr 2 - spełnieniem warunku będzie złożenie oświadczenia
   7.2 Wykonawca 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.   
8. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
     potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

    8.1 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
          działalności lub czynności , należy złożyć następujące dokumenty:
          a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 do SIWZ.
   8.2 W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada  wiedzę i doświadczenie, należy złożyć
          następujące dokumenty:
          a) wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
             składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 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;  wzór wykazu robót - zał. nr 5 do SIWZ
    8.3 W celu potwierdzenia, że wykonawca dysponuje odpowiednim  potencjałem technicznym oraz
          osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy złożyć następujące dokumenty:
          a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat
              ich kwalifikacji zawodowych, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
             informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zał. nr 6 do SIWZ
    8.4 W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i 
          finansowej, należy złożyć następujące dokumenty:
           a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca
               wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
               wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
           b) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o
               którym mowa w pkt 7.1 lit. d, na zasoby innego podmiotu przedkłada dokument, o którym
               mowa w  pkt 8.4 lit a, dotyczący  tego podmiotu.
     8.5 Wraz z ofertą wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu -
           zał. nr 2 do SIWZ

9.  W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
     wykonawcy składają następujące dokumenty:

9.1 Oświadczenie  o  braku  podstaw  do  wykluczenia - zał. nr 3 do SIWZ



   9.2 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, wystawionego  nie  wcześniej  niż  6 miesięcy  przed  upływem  terminu 
        składania ofert,
  9.3 Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że   
        wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane  
        prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
        całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
        przed upływem terminu składania ofert,
  9.4 Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy  
        Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
        opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
        przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
        wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej  
        niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,  
  9.5 Jeżeli  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium Rzeczypospolitej 
        Polskiej, zamiast  dokumentów, o  których  mowa  w pkt. 9.2, 9.3 i 9.4 składa  dokumenty  
        wystawione  w  kraju, w  którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania, potwierdzające 
        odpowiednio, że:

              a)  nie  otwarto  jego  likwidacji  ani  nie  ogłoszono  upadłości - dokument ten powinien być
                   wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
              b)  nie  zalega  z  uiszczaniem  podatków, opłat, składek  na  ubezpieczenie  społeczne  
                   i  zdrowotne  albo  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie, odroczenie  lub 
                   rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania
                   decyzji  właściwego  organu - dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3
                   miesiące przed upływem terminu składania ofert.
        9.6 Jeżeli  w  kraju miejsca  zamieszkania  osoby  lub  w  kraju, w  którym  wykonawca  ma  siedzibę   

        lub  miejsce  zamieszkania, nie  wydaje  się  dokumentów, o  których  mowa  w  pkt. 9.5 lit a i b, 
        zastępuje  się  je  dokumentem  zawierającym  oświadczenie, w którym określa się także osoby 
        uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym,
        administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
        miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
        zamieszkania, lub przed notariuszem.
        Dokumenty te powinny być wystawione w terminach określonych w pkt. 9.5 lit.a i b.
  9.7 Wraz z ofertą wykonawca składa  listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o
        której mowa w art. 24 ust. 2 pkt5 ustawy prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że
        wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - zał. nr 4 do SIWZ
 9.8 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
       zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
       powyższe dokumenty (pkt 9.1 do pkt 9.6) dotyczące tego podmiotu.
9.9 Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat
      przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w
      szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie 
      wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający będzie w stanie wykazać za pomocą
      dowolnych środków dowodowych.

 10. Wymagania dotyczące wadium

      Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.     

 11.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie      

      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

      a) cena           - 90%  
      b) gwarancja – 10%



12.  Miejsce i termin składania ofert

       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
       Urząd Miasta Hajnówka
       17-200 Hajnówka,  ul. A. Zina 1
       pokój nr 219 (sekretariat), do dnia 2015.03.16  do godz. 1000

13. Termin związania ofertą

     Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

15. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

16. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

17. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

18. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2015.02.25

     

            Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak

                                                                                                                    
Hajnówka, dnia 2015.02.25
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