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Ogłoszenie nr 589723-N-2017 z dnia 2017-09-21 r.

Gmina Miasto Zgierz: Przebudowa części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej
w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
1.1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul. Plac Jana
Pawła II 16 , 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 427162854 w. 200, 7143200, e-mail
estasiak@umz.zgierz.pl, faks 427 143 203.
Adres strony internetowej (URL): www.umz.zgierz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w
tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpubl...

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Oferta winna być
złożona w nieprzezroczystym opakowaniu (np. w kopercie zewnętrznej) w sposób określony w SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16, 95-100 Zgierz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie
są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa części wewnętrznych ciągów
komunikacyjnych przy ulicy Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej
Numer referencyjny: IR.271.29.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
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Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A/ Przedmiot
zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę części wewnętrznych ciągów komunikacyjnych przy ulicy
Piątkowskiej w Zgierzu, na terenie byłej jednostki wojskowej, w zakresie: 1) wykonanie urządzeń
odwodnienia drogi, 2) wykonanie nawierzchni jezdni, zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym
zamówienia oraz załączonymi dokumentacjami projektowymi (załącznik nr 1 a,b,c,d,e), specyfikacją
techniczną wykonania i odbioru robót (załącznik nr 2 a,b), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiar
robót (załącznik nr 3), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu przedmiotu
zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenie robót dla całego zakresu
przedmiotu zamówienia oraz pozwolenie wodnoprawne. Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności
obejmuje: 1. Wykonanie urządzeń odwodnienia drogi: a) wykonanie robót ziemnych i rozbiórkowych, b)
budowa kanału deszczowego o średnicy 0 300 mm o dł. ok. 162 mb, c) wykonanie czterech wpustów
deszczowych. Przykanaliki wpustów ulicznych o średnicy 0 200 mm, d) wykonanie trzech studni chłonnych 0
3000 jako odbiornika wód deszczowych z kanału deszczowego, e) wykonanie robót odtworzeniowych w
zakresie istniejącej nawierzchni betonowej podlegającej rozbiórce przy wykonaniu kanału deszczowego. 2.
Wykonanie nawierzchni jezdni: a) wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni, b) wykonanie robót
ziemnych oraz korytowania w niezbędnym zakresie, c) ułożenie krawężników betonowych. Konstrukcja drogi
wewnętrznej: - warstwa z betonu asfaltowego AC11S 5 cm ,druga warstwa z betonu asfaltowego o gr. 4 cm, podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, 0/31,5 20 cm. B/ Warunki realizacji
zamówienia: 1. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Są to między innymi:
koszty prób, badań, odbiorów, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, usunięcia ewentualnie
występujących kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych, gazowych oraz
skrzynek i zasuw wodociągowych. 2. Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w
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terenie oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3. Wszystkie
użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności, atesty,
certyfikaty. 4. Elementy betonowe z rozbiórki nadające się do ponownego wbudowania, należy złożyć na
paletach, zabezpieczyć i przetransportować w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie miasta
Zgierza. Koszty powyższych czynności wraz z kosztem palet ponosi Wykonawca. 5. Destrukt pozyskany z
frezowania nawierzchni zostanie przetransportowany i rozłożony przez Wykonawcę w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego na terenie Gminy Miasto Zgierz. W ramach powyższych czynności Wykonawca
uwzględni koszty transportu, profilowania i mechanicznego zagęszczenia destruktu. 6. Wykonawca opracuje
niezbędny projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami, związany z ograniczeniami w ruchu na czas robót
wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny. 7. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. 8. O planowanych
utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie powiadomić mieszkańców z 7
dniowym wyprzedzeniem. UWAGA: Zamawiający wymaga, aby na czas i w zakresie realizacji zamówienia
Wykonawca lub Podwykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wskazane niżej
czynności: roboty drogowe, roboty brukarskie, roboty z zakresu instalacji kanalizacyjnych.

11.5) Główny kod CPV: 45112730-1
Dodatkowe kody CPV:

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)'.
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134
ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielanie
zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
prawa zamówień publicznych w zakresie: do wartości 137.800,00 zł., i na warunkach - odpowiednio: - przez
Wykonawcę niepodlegającego wykluczeniu; - przez Wykonawcę spełniającego, odpowiednio i proporcjonalnie
do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunki udziału w postępowaniu; - z zachowaniem, odpowiednio i
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proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o udzielenie
zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2017-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
DLI) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: - wykonali (zakończyli
wykonanie) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości
minimum 300.000,00 zł, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia („związaną z przedmiotem zamówienia" ), tj.: budowa sieci wodno - kanalizacyjnej,
potwierdzoną dowodami określającymi, że te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności
informacją o tym, że roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone. UWAGA 1: Zamawiający uzna wartość robót stanowiącą sumę wartości maksymalnie 2
wykonanych robót budowlanych, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia. UWAGA 2: Wartości wymagane, występujące w dokumentach potwierdzających
spełnianie warunku udziału w postępowaniu wyrażone w walutach obcych będą przeliczane na polski złoty

