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Ogłoszenie nr 610485-N-2017 z dnia 2017-11 -03 r.

Pawłl
tel. 42 714 31 00, fax 42 714 31 15

Gmina Miasto Zgierz: Przebudowa dróg gruntowych i bitumicznych na terenie Gminy Miasto
Zgierz - część II
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 I: 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:
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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:

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)
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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

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

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub 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:
http://www.umz.zgierz.pl/przetargi/
Adres:

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)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg gruntowych i
bitumicznych na terenie Gminy Miasto Zgierz - część II
Numer referencyjny: IR.271.36.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
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 ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: A/ Przedmiot zamówienia: Zamówienie obejmuje przebudowę nawierzchni ciągu
ulic Trojańskiej i Kossaków o łącznej długości ok. 580 m, w tym: • ul. Trojańska na odcinku od
ul. Kasprowicza do ul. Kossaków - ok. 447 m • ul. Kossaków na odcinku od ul. Trojańskiej do ul.
Dygasińskiego - ok. 133 m zgodnie z przedstawionym poniżej zakresem rzeczowym zamówienia
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oraz załączoną dokumentacją techniczną (załącznik nr 1), specyfikacją techniczną wykonania i
odbioru robót (załącznik nr 2), aktualnie obowiązującymi przepisami. Przedmiary robót
(załącznik nr 3), należy traktować jako materiał pomocniczy, nie będący podstawą opisu
przedmiotu zamówienia i obliczenia ceny ryczałtowej oferty. Zamawiający posiada zgłoszenia
robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę. Zakres rzeczowy zamówienia w
szczególności obejmuje: 1. Przebudowa nawierzchni ciągu ulic Trojańskiej i Kossaków o łącznej
długości ok. 580 m, w tym: a) wykonanie profilowania i korytowania podłoża pod warstwy
konstrukcyjne, b) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej gr. 5,0 cm,
wykonać po wcześniejszym oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową podbudowy, c)
wykonanie krawężnika betonowego zwykłego 100x30x15 cm na ławie betonowej z oporem
(obustronny), wystający 10 cm powyżej nawierzchni asfaltowej, obniżony do 3-4 cm na wjazdach
do posesji w celu umożliwienia sprawnej komunikacji, d) wykonanie krawężników betonowych
zatopionych na ławie fundamentowej z oporem w miejscach połączenia jezdni bitumicznej z
jezdnią gruntową, e) wykonanie podbudowy metodą stabilizacji istniejącego podłoża za pomocą
spoiw hydraulicznych w ilości odpowiadającej ok. 25 kg cementu na 1 m2 powierzchni, grubość
ok. 25 cm, (wytrzymałość podbudowy Rm 1,5 - 2,5 MPa), w miejscach gdzie projektowana
jezdnia nie pokrywa się z istniejącą jezdnią należy przed wykonaniem stabilizacji usunąć warstwę
humusu i wzbogacić podłoże 5 cm warstwą kruszywa łamanego 0-31,5, f) wykonanie warstwy
wyrównawczej podbudowy przy użyciu kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości ok. 5 cm, g)
wykonanie wyprofilowania poboczy gruntowych, uzupełnienia, wyrównania i zagęszczenia
mechanicznego (wałowania) do poziomu krawężników na szerokości ok. 1 m, uzupełnienie
winno zostać wykonane z wykorzystaniem materiału pozyskanego w trakcie profilowania i
korytowania podłoża pod warstwy konstrukcyjne, a w przypadku niewystarczającej ilości tego
materiału uzupełnienie materiałem o właściwościach podobnych do materiału rodzimego.
Istniejące chodniki w przypadku zbliżenia do nowo wykonanej jezdni wyprofilować zachowując
odpowiednie spadki z zastosowaniem materiału odpowiedniego dla zastanego, h) zjazdy
nieutwardzone na posesje wyrównać warstwą kruszywa łamanego 0-31,5 o grubości min. 5 cm po
zagęszczeniu mechanicznym. Zjazdy utwardzone wyrównać z zastosowaniem materiału
odpowiedniego dla zastanego, i) wykonanie trawnika w obrębie skrzyżowania ul. Trojańskiej z ul.
Malczewskiego /humusowanie, obsiew trawą/, j) Usunięcie zakrzaczeń w obrębie
przebudowywanych dróg. 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
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kolizji, regulacji pionowej studzienek kanalizacji sanitarnej, telefonicznych oraz skrzynek zasuw
wodociągowych. 2. Zaleca się aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji w terenie
oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 3.
Wysokość nowo wykonanej nawierzchni nie powinna znacząco odbiegać od wysokości istniejącej
nawierzchni, a na ul. Kossaków przebudowywana jezdnia winna przylegać do istniejącego
chodnika. 4. Nowo wykonaną nawierzchnię z istniejącą nawierzchnią utwardzoną należy
połączyć na dotychczasowym poziomie. Połączenia zabezpieczyć taśmą bitumiczną. 5. Wszystkie
użyte materiały winny spełniać obowiązujące normy i posiadać niezbędne deklaracje zgodności,
atesty, certyfikaty. 6. Fragmenty chodników i zjazdów podlegające rozbiórce na skutek
wykonywania wymiany krawężników, Wykonawca winien odtworzyć zgodnie z istniejącą
konstrukcją. Wykonawca przedmiotowe prace winien wykonywać z należytą starannością, a
uszkodzone lub zniszczone elementy nawierzchni chodników i zjazdów wymienić na elementy
pozbawione wad. 7. Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami,
związany z ograniczeniami w ruchu na czas robót, a także docelowo projekt stałej organizacji
ruchu wraz z wykonaniem oznakowania na koszt własny. 8. Projekty organizacji ruchu winny
zostać w pierwszej kolejności uzgodnione z Zamawiającym. 9. Wykonawca winien uzyskać
decyzje na czasowe zajęcie pasa drogowego. Ulice Trojańska i Kossaków są drogami gminnymi.
10. Wykonawca zostanie przez Zamawiającego zwolniony z opłaty za uzgodnione czasowe
zajęcie przedmiotowych ulic. 11. Wszelkie prace związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia należy prowadzić w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. 12. O
planowanych utrudnieniach oraz zamknięciu odcinka ulicy dla ruchu należy skutecznie
powiadomić mieszkańców z 7 dniowym wyprzedzeniem. C/ Załączniki: 1 Dokumentacja
techniczna 2 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3 Przedmiar robót
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.

11.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
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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 200 000,00 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
proporcjonalnie do charakteru i rozmiaru zamówienia, warunków umowy, jak w postępowaniu o
udzielenie zamówienia podstawowego.
11.8) 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:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2017-12-21

11.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie udzielane jest w II częściach. Przedmiotowe
postępowanie stanowi Część II, w której nie przewidziano już składania ofert częściowych.

SEKCJA III; INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.l.l) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
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