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oGŁoszENlE o zAMoWlENl U

dot.: Przebudowa ul. Szkolnej w poniecu.
nr sprawy ZPI 271.04.2019

Działając na podstawie ań. 40 ust. 1 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowień
(t' j. Dz' U. z2018r. poz.1986 z.p. zm.) Gmina Poniec zówiadamia o wszczęciu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego.

l. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gmina Poniec
Adres zamawiającego Ul. Rynek 24
Kod Miejscowość 64-125 Poniec
Telefon: 65 5731 433
Faks: 6s s733 993
adres strony internetowej www.poniec.pl.
adrespocztyelektronicznej inwestycje@poniec.pl
Godziny uzędowania: 7-15

ll. określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
ponizej progÓw ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych

ll!. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamowienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej:
wr,vw.poniec.pl

Specyfikację istotnych warunków zamowienia moŻna uzyskaĆ rÓwniez bezpoŚrednio w siedzibie
zamawiającego (Urząd Miejski w Poniecu ul, Rynek 24 pokÓj nr g ). Na'wniosek Wykonawcy
Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym. uoośtępnienie specyńkacjijełbezpłatne. ,

lV. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówlenia, z podaniem informacji
o mozliwości składania ofeń częściowych:

Przebudowa ulicy Szkolnej w Poniecu
Kody WspÓlnego Słownika Zamówień:
4s233000-9

ZamawiĄący nie dopuszcza mozliwości składania ofeń częściowych

V. lnformacja o możliwości złożenia ofeńy wariantowej:
zamawiĄący nie dopusżcza składania ofeń wariantowych



Vl' Termin wykonania zamówienia:
30 września 2019r.

Vll. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

VII.I W postępowaniu mogą wziąć, udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawię art. 24
ustawy zdn1a29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówięń Publicznych (Dz.u. zzpoą r. Nr 19, póz.
177),
tekst jednolity (Dz.U. 22007 Nr 223 poz. 1655 , z2OO8 r. ze zmian. Nr 17l poz. l05g , Nr 220,
poz'1420,,Nr227,poz. 1505z2009r.Nr 19,poz. 101,Nr65 poz.545,Ńr9l poz.742,Nr
206 poz. I597,Dz.U.2010,113,759 ) spełniający warunki i wymagania określone wśpecyfikacji
Istotnych Warunków Zamowięnia oraz w aft. 22 ustawy Prawo Zamówięn Publicznych.
VII.2 Warunki udziału w postępowaniu z art.22 ust. 1 Pzp :

vIL2.l Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jezeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
YII.2'2 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
vII'2.3 Posiada wiedzę i doświadczenie odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia
VII.2.4 Sytuacja ekonomiczna i finansowa
VII.3 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą spełnić następujące warunki
i potwierdzić ich spełnienie wskazanymi dokumentami:

Lp Nazwa dokumentu
potwierdzaiącego:

Warunek do spełnienia Nr załącznika do
SIWZ

1.

2

Wypis z ewidencji
działalności gospodarczej

Oferent jest uprawniony do
występowania w obrocie prawnym
w zakresie objętym zamówieniem

Zatrudnienie i kwal ifi kacj e
pracowników

oferent 
'rut 

rdniuminimum 7 osób' w
tym :

pracowników brukarzy
z wykształcęniem drogowym lub
przyuczonych do tego zawodu,
operatora walcy drogowych
i zagęszczarek wi bracyj nych
z uprawnieniami

kierownika budowy z uprawnieniami
drogowymi i będącego członkiem
WIIB,



a
-t

Wykaz realizowanych prac
Wykaz reałizowanych robót
drogowych w podobnej technologii w
eiągu
ostatnich 5 lat

4.

Sytuacja ekonomiczna
i finansowa Wymogiem spełnienia warunku

w zakręsie sy.tuacji ekonomicznej
i finansowej wykonawcy będzie
posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej

oświadczenie
wykonawcy

Wzór umowv

5.

Akceptacja warunków
umowv

oferęnt parafuje wszystkie strony
umowY iako znak iei akcentacii

VII.4 ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie
analizy oświadczeń i dokumentow załączonych do oferty.
VII.5 Nie spełnienie któregokolwiek zę wskazanych wyŻej warunków i wymogów skutkowaó
będzie odrzucęniem oferty.
YII.6 Zamawiający może przewidzieć mozliwość udzielenia zamowień uzupełniających,
o których mowa w art. 67. ust.l ustawy PZP do wysokości 50 oń zamowienia

VllI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału
W postępowaniu oraz brak podstaw wykluc7enia

Wykonawcy składając ofeńę załączają do niej oŚwiadczenie Wykonawcy o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane
przez wykonawcę, ktore stanowiĆ będzie wstępne potwierdzenie spełnienia warunkÓw udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Na wezwanie zamawiającego wykonawcy zobowiązani będą równiez do złoŻenia następujących
dokumentow:

1) informacjazKrĄowego Rejestru Karnego wzakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie
okreŚlonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawiona
nie wczeŚniej niz 6 rniesięcy pzed upływem terminu składania ofeń,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatkow, wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, Że wykonawca zawarł



porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych nalezności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, W szczegolności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności łub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaŚwiadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument
potwierdzający, Że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niz 3 miesiące pzed upływem terminu składania
ofeń, lub inny dokument potwierdzający, ze wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych nalezności wrazz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŻenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całościwykonania decyzjiwłaŚciwego organu,
4) odpis z właŚciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalnoŚci
gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie ań' 24 ust.5 pkt 1 ustawy,
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkow, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - W przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych nalezności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiązącego porozumienia w sprawie
spłat tych naleznoŚci,
6) oświadczenie wykonawcy o braku ozeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamowienia publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolnoŚci lub grzywny w zakresie okreŚlonym przez
zamawiĄącego na podstawie ań.24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
8) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisow prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie okreŚlonym
przezzamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U ' z
2016 r. poz.716),
10) oŚwiadczenie wykonawcy o przynaleŻności albo braku przynaleznoŚci do tej samej grupy
kapitałowej
11) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokelment potwierdząącY, ze wykonawca jest wpisany
do jednego z rejestrow zawodowych lub handlowych, prowadzonych W państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
12) dokument potwierdzĄący status członkowski wykonawcy w określonej organizacji, od
ktorego uzaleznione jest prawo do Świadczenia nabywane1 przez zamawiającego usługi w
kraju, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
13) sprawozdanie finansowe albo jego częŚÓ, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
Wymagane jest przepisami prawa kraju, w ktÓrym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, a jeŻeli podlega ono badaniU przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowoŚci, równieŻ odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w
przypadku wykonawcow niezobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego,
innych dokumentów określających na przykład obroty oraz aktywa i zobowiązania - za okres
nie dłuzszy niz ostdtnie 3 lata obrotowe, a jeŻeli okres prowadzenia działalności jest krotszy -
za ten okres,
14) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy W
obszarze objętym zamowieniem, za okres nie dłuzszy niz ostatnie 3 lata obrotowe, a jeŻeli



okres prowadzenia działalnościjest krótszy - za ten okres,
15) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokośÓ posiadanych środkow finansowych lub zdolnoŚÓ kredytową wykonawcy, W okresie
nie wcześniejszym niz 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofeń,
16) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnoŚci
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamowienia na sumę
gwarancyj ną określoną przez zamawiającego.
17) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofeń, a jeżeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym
okresie,
18) wykaz narzędzi, wyposazenia zakładu lub urządzen technicznych dostępnych
wykonawcy w celu wykonania zamÓwienia publicznego wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami,
19) opis urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zastosowanych
pzez wykonawcę w celu zapewnienia jakoŚci oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego
posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy,
20) wykaz systemów zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw, ktore
wykonawca będzie mÓgł zastosowaÓ w celu wykonania zamówienia publicznego,
21) wykaz środków zarządzania środowiskowego, ktore wykonawca będzie mogł
zastosować w celu wykonania zamowienia publicznego,
22) oŚwiadczenie o wyrazeniu zgody na przeprowadzenie kontroli zdolności produkcyjnych
lub zdolnoŚci technicznych wykonawcy, a W razie koniecznoŚci takze dostępnych mu
ŚrodkÓw naukowych i badawczych' jak rowniez środkow kontroli jakości, z ktorych będą
korzystaÓ - w przypadku gdy przedmiot zamowienia obejmuje produkty lub usługi o złoŻonym
charakterze, które mają zostaÓ dostarczone, lub w szczegolnie uzasadnionych przypadkach
w odniesieniu do produktow lub usług o szczegÓlnym przeznaczeniu,
23) oŚwiadczenie na temat wielkości Średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz
liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a
w przypadku gdy okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w tym okresie,
24) oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry
kierowniczej wykonawcy,
25) v'tykaz osÓb, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publiczne9o, W
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamowienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
26) decyzja w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności
zawodowej, o której mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz.721, z poŹn.
zm.), lub innych dokumentow potwierdzĄących status wykonawcy jako zakładu pracy
chronionej lub potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę, lub przez jego
wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, ktÓra będzie realizowała zamowienie publiczne,
działalnoŚci obejmującej społeczną i zawodową integrację osÓb będących członkami grup
społecznie marginal izowanych,
27) dokumenty potwierdzające procentowy wskaŹnik zatrudnienia osob nalezących do jednej
lub więcej kategorii, o ktorych mowa w ań. 22 ust. 2 ustawy, zatrudnionych pzez zakłady
pracy chronionej lilb wykonawcę lub jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, ktora
będzie realizowała zamówienie.



Vlll. lnformacja na temat wadium:

Wykonawca pzystępujący do przetargu zgodnie z art.. 45 ustawy Pzp jest obowiązany wnieŚć wadium wwysokości 20.000 zł

Wadium moze byÓ wniesione w:
- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spÓłdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięznym,

- gwarancjachbankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o ktorych mowa W ań. 6 ust' 5 pkt 2 ustawy z dnia 9

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczosci 1oz u. Nr 109, poz.
1158 zpÓŻn. zm}
Wadium Wnoszone w pieniądzu nalezy wpłaciĆ pzelewem na konto zamawiającego w banku:
Bank Spółdzielczy Poniec Nr konta 90 8682 0004 0030 0461 2000 0ó6b 

"najpÓŹniej 
przed

upływem terminu składania ofeń,

lX. Kryteria oceny ofeń i ich znaczenie:

ofeńy naleŻy składaÓ do dnia: 31 maja 2O19r. do godz. 10:00
w siedzibie zamawiającego 

,

Urząd Miejski
ul. Rynek 24
64-125 Poniec
PokÓj nr 3 (sekretariat)

Xl. Miejsce itermin otwarcia ofert:

ofeńy zostaną otwarte dnia: 31 maja 2O19r. o godz. 10 : 15
w siedzibie zamawiającego
Uząd Miejski I

ul, Rynek 24
64-125 Poniec
Pokoj nr 7

X. Miejsce itermin składania ofeń:



Xll. Termin związania ofeńą

Wykonawca pozostaje związany ofertą pzez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Xll. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą puez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofeńą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert'

Xlll. lnformacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Nie dotyczy

xlv. lnformacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje
dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

XV. lnformacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej,- na której będzie prowadzona
aukcja elektroniczna

informacja o zastosowaniu aukcji elektronicznej
adres strony internetowej na której będzie prowadzona aukcja - nie dotyczy

XVI. lnformacje o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w ań. 67 ust. 1 pkt. 6 i
7 ustawy Pzp:

zamawiający nie dopuszcza moŻliwości udzielenia zamówień, o ktorych mowa w ań. 67 ust. 1pkt.6iTustawyPzp.

XVll. lnformacja o przeprowadzonym dialogu technicznym:

zamawiający informuje, Że nie przeprowadzono dialogu technicznego dot. niniejszego
postępowania.

XVlll. lnformacje o zamiarze zawarcia umowy

Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie ktorej dokonano
wyboru wykonawcy , chyba ze koniecznośÓ wprowadzenia takich zmianwynika z okolicznoŚci,
ktorych nie mozna byłd przewidzieĆ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany ie są korzystne dla
zamawiającego



XI! Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz zadresem strony internetowej, na której nęóą zamieszczane dodatkowe informacjedotyczące dynamicznego systemu zakupów

nie dotyczy

XX. lnformacje o pTewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniemaukcji elektronicznej wraz z adresem strony inierneiowej,- na które;'uęozie prowadzona
aukcja elektroniczna

nie dotyczy

XXl. Pzewidywane zamówien ia uzupełniające:

zamawiający n ie d opus zcza moŻliwości udzi elen i a za m owień uzu pełn i aj ących.

XXll. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:

ogłoszenie o zamowieniu zostało zamieszczone W Biuletynie Zamowien Publicznych
nr 5482 1 4-N -2019 Data zam ie szczenia 1 6. 05. 201 9r.


