Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
bip.domanice.eu
Domanice: Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z dróg nr 570 oraz 581
dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gnina Domanice.
Numer ogłoszenia: 164819 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , Domanice 52, 08-113 Domanice, woj. mazowieckie, tel. 025
6312982, faks 025 6312982.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.domanice.eu lub bip.domanice.eu
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ciągu komunikacyjnego
składającego się z dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gnina
Domanice..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wyprofilowanie i zagęszczenie
podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 5850 m2, wykonanie nawierzchni grubości 12 cm z
tłucznia dolomitowego o średnicy od 0- 31,5mm mechanicznie łącznie z transportem - 5850 m2, długość
drogi -1300mb. szerokość drogi - 4,5 mb.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień
uzupełniających
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
•
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.31.40-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium: Wykonawca
przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3 000,00 złotych.
Słownie trzy tysiące złotych Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych, lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze

poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz. U. z 2014 r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz.
978 i 1240 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto zamawiającego: Urząd
Gminy w Domanicach, 08-113 Domanice 57919800032600127020000170 z dopiskiem na przelewie
Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania Modernizacja ciągu komunikacyjnego składającego się z
dróg nr 570 oraz 581 dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Czachy gm.Domanice
Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: pieniężnej dokument
potwierdzający wniesienie wadium został załączony do oferty, innej niż pieniądz, oryginał dokumentu
został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. Z treści gwarancji/poręczenia winno
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania
ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy . Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie
zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta
zostanie uznana za odrzuconą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego
zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna ten warunek za
spełniony na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na budowie, przebudowie lub
rozbudowie drogi o długości minimum 1 km, Ocena spełnienia powyższego warunku
wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonej oferty według
formuły spełnianie spełnia tj. na podstawie dokumentu wykaz robót budowlanych - na zł.
nr 8 do SIWZ, oraz dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wykonane
zostały z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
Wykonawca jest zobowiązany w sposób szczególny wykazać na etapie składania ofert.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1Pzp.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi:
Kierownik budowy - specjalista drogowy osoba fizyczna, która musi posiadać uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm. i Rozporządzenia

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września z dnia 11 września 2014roku Dz.U. z
2014 r., Po.1278 w specjalności drogowej w zakresie kierowania robotami budowlanymi
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a także uprawniają do pełnienia funkcji w niniejszym
postępowaniu lub odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394. Wskazana osoba musi
należeć do właściwego samorządu zawodowego - jeżeli dotyczy. Ocena spełnienia
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
złożonej oferty wg formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie dokumentu pn. wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówieni, oraz oświadczenia o
posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień. Przed zawarciem umowy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia zaświadczenia o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego,
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykazanie, dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi
Kierownik budowy specjalista drogowy osoba fizyczna, która musi posiadać uprawnienia
do wykonywania samodzielnych funkcji, wydane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r.
Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 290 z późn. zm. i Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września z dnia 11 września 2014roku Dz.U. z
2014 r., Po.1278 w specjalności drogowej w zakresie kierowania robotami budowlanymi
lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a także uprawniają do pełnienia funkcji w niniejszym
postępowaniu lub odpowiadające im uprawnienia wydane osobie będącej obywatelem
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z
zastrzeżeniem art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia
18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej Dz. U. z 2008r. Nr 63, poz. 394. Wskazana osoba musi
należeć do właściwego samorządu zawodowego - jeżeli dotyczy. Ocena spełnienia
powyższego warunku wymaganego od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie
złożonej oferty wg formuły spełnia/nie spełnia tj. na podstawie dokumentu pn. wykaz
osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, oraz oświadczenia o
posiadaniu przez wskazane osoby wymaganych uprawnień. Przed zawarciem umowy
Wykonawca zobowiązany jest dostarczenia zaświadczenia o przynależności do właściwej
izby samorządu zawodowego,
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje,
zezwolenia lub licencje;
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz 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;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• 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, wystawiony
nie wcześniej niż 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, 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 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, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli 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, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 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 że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie
wcześniej niż 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 niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
- wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10
-11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 90
• 2 - gwarancja - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie:
terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, takich jak
wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wystąpienie przerw realizacji na skutek działań
podmiotów trzecich, w wyniku potrzeby dokonania zmian w projekcie, w wyniku udzielenia robót
dodatkowych, w wyniku zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne, w wyniku wstrzymania robót przez Zamawiającego, w wyniku odmowy wydania przez
organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do
celów realizacji niniejszego zamówienia. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,zmian personelu Wykonawcy i
Zamawiającego określonego w § 5 niniejszej mowy, zmian sposobu realizacji przedmiotu niniejszej

umowy na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi
okolicznościami: pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji
wykonywanego przedmiotu umowy, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych
robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów
wykonywanych prac, jak również kosztów późniejszej eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy.
jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii,
jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót budowlanych, zmiany zakresu przedmiotu
umowy jeżeli będzie to uzasadnione dla prawidłowej jego realizacji lub uzyskania założonego efektu,
zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku
VAT, zmniejszenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego nieoczekiwaną zmianą
potrzeb w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym ewentualną zmianą wynagrodzenia, zgodnie
z § 6 ust. 4 niniejszej umowy, innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były
fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego, z powodu okoliczności będących następstwem siły wyższej. Warunkiem
dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i określenie wpływu zmian na realizację przedmiotu
zamówienia. Zmiana umowy wymaga zgodnych oświadczeń woli stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: bip.domanice.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Domanice
Domanice 52,08-113 Domanice.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
12.08.2016 godzina 10:45, miejsce: Urząd gminy Domanice pokój nr 3 I piętro.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Projekt jest finansowany ze środków FOGR.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

