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GMINA MIASTO ZGIERZ
95-100 Zgierz, Plac Jana Pawła II 16
tel.42 714 31 00. fax 42 714 31 15

Ogłoszenie nr 504841-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Gmina Miasto Zgierz: Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach gminnych na terenie miasta
Zgierza w 2018 r.
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:
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:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Zgierz, krajowy numer identyfikacyjny 472057721, ul. Plac Jana Pawła II 16 ,
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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.um z.zgi erz. 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:
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
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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

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie napraw elementów pasa drogowego na drogach
gminnych na terenie miasta Zgierza w 2018 r.
Numer referencyjny: IR.271.3.2018
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 łub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie napraw nawierzchni
chodników, placów, parkingów i ścieżek rowerowych z płyt betonowych, kostki brukowej, płyt betonowych
sześciokątnych, układanie i wymiana krawężników oraz obrzeży, czyszczenie i naprawa przepustów, czyszczenie rowów
odwadniających i regulacja studzienek. Zakres robót - Naprawianie elementów pasa drogowego polegające na rozebraniu
płyt chodnikowych, kostki betonowej, krawężników i obrzeży oraz płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) w miejscu
uszkodzenia i ponownym ich ułożeniu, a w razie potrzeby dodaniu nowych materiałów oraz czyszczeniu ręcznym lub
mechanicznym przepustów, rowów odwadniających i regulacji studzienek. - monitorowanie elementów pasa drogowego
określonych w zamówieniu i przekazywanie uwag Zamawiającemu oraz niezwłoczne przystępowanie do ich naprawy po
ustaleniu zakresu z Zamawiającym. Materiały do wykonania robót Do remontu w/w elementów pasa drogowego wskazane
jest użycie materiałów nowych. Zamawiający dopuszcza użycie uzyskanych z rozbiórki elementów nadających się do
ponownego wbudowania po uzgodnieniu z Zamawiającym. Materiały pomocnicze do wykonania zamówienia takie jak
piasek, cement, materiały do wypełnienia spoin oraz materiały do remontu podłoży zapewnia Wykonawca. W przypadku
konieczności wymiany wszystkich elementów na nowe tj. płyty chodnikowe, kostka betonowa, obrzeża, krawężniki oraz
płyty betonowe sześciokątne materiał w uzgodnieniu z Zamawiającym zapewnia Wykonawca. Wszelkie materiały
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potrzebne do wymiany elementów przepustu zapewnia również Wykonawca po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym.
Sprzęt Wykonawca winien dysponować koparką z łyżką skarpową, koparko - ładowarką, samochodem ciężarowym
(wywrotką) o ładowności minimum 10 Mg oraz płytową zagęszczarką wibracyjną do zagęszczania. Wykonanie robót
Remontowi podlegają uszkodzenia obejmujące zapadnięcia i wyboje fragmentów nawierzchni, osiadanie w miejscach
przekopów, nierówności z powodu przechylenia się jego elementów, pęknięte, zmiażdżone lub uszkodzone
powierzchniowo, inne uszkodzenia deformujące nawierzchnię. Zasady wykonania robót W pierwszej kolejności należy
wyznaczyć powierzchnię remontu cząstkowego, rozebrać uszkodzone części z oczyszczeniem i posortowaniem materiału
uzyskanego z rozbiórki, a w razie potrzeby naprawić podbudowę lub podłoże gruntowe. Ponowne wykonanie robót:
-spulchnienie i ewentualne uzupełnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem lub wymianą podsypki cementowo piaskowej wraz z jej przygotowaniem; -ułożenie nowych nawierzchni z elementów uzyskanych z rozbiórki oraz
uzupełniających materiałów nowych wraz z wypełnieniem spoin i ew. szczelin; -pielęgnacja nawierzchni o spoinach
wypełnionych piaskiem nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych, natomiast na podsypce cementowo - piaskowej ze
spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo - piaskową, po jego wykonaniu należy pielęgnować przez przykrycie
warstwą wilgotnego piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. - w razie potrzeby naprawa fragmentów
konstrukcji jezdni, sąsiadujących z naprawianymi elementami pasa drogowego. Powierzchnia naprawianych elementów
powinna być dostosowana do sąsiednich nienaprawianych części pasa drogowego w celu zachowania prawidłowych
warunków spływu wody. Nie dopuszcza się naprawy, która spowodowałaby zastoiska wodne na remontowanym
fragmencie. Po zakończeniu robót należy sprawdzić: -wygląd zewnętrzny wykonanego remontu cząstkowego
-prawidłowość wypełnienia spoin oraz brak spękań, wykruszeń, deformacji; -poprawność profilu podłużnego i
poprzecznego, nawiązującego do otaczającej powierzchni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód; Roboty uznaje
się za wykonane, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. Sposób wykonania
robót: Prace będą wykonywane sukcesywnie w miejscach wskazanych przez Zamawiającego z materiałów Wykonawcy,
zgodnie ze Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiącą załącznik do Opisu Przedmiotu
Zamówienia. Czyszczenie i naprawa przepustów rurowych Ciśnieniowe lub ręczne oczyszczenie niedrożnych przepustów,
odkopanie zarwanych przepustów lub wykonanie wykopu pod nowy przepust oraz ułożenie rur przepustu i odtworzenie
nawierzchni drogi. Czyszczenie rowów odwadniających Pogłębienie i poszerzenie rowów wskazanych przez
Zamawiającego wraz z wywozem urobku i uporządkowaniem nawierzchni drogi po robotach - w tym usunięcie nadmiaru
ziemi z pobocza. Układanie obrzeży betonowych -wyznaczenie osi wykopu, -ręczne odspojenie gruntu, -rozścielenie
podsypki piaskowej, -rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, -ustawienie obrzeży, -oczyszczenie i wypełnienie spoin
piaskiem lub zaprawą cementową, -obsypanie zewnętrznej ściany obrzeży. Układanie krawężników z oporem -wyznaczenie
osi wykopu, -odspojenie gruntu, -przygotowanie ławy betonowej, -ustawienie krawężnika, -wypełnienie spoin zaprawą
cementową. Układanie krawężników bez oporu -wyznaczenie osi wykopu, -odspojenie gruntu, -rozścielenie podsypki
piaskowej, -przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, -ustawienie krawężnika, -wypełnienie spoin
zaprawą cementową, -zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią i ubicie. Remonty cząstkowe nawierzchni z płyt
betonowych sześciokątnych -rozebranie uszkodzonej nawierzchni, -oczyszczenie i posortowanie płyt, -spulchnienie i
uzupełnienie podsypki piaskowej wraz zjej ubiciem, -ułożenie płyt z wypełnieniem spoin piaskiem lub zaprawą
cementową, -posypanie miejsc remontowanych piaskiem. Regulacja studzienek -zdjęcie włazu żeliwnego, -zdjęcie płyty
nad studziennej i pierścienia odciążającego, -podmurowanie lub obniżenie wysokości studni, -ponowne zamontowanie
zdemontowanych elementów. Kontrola jakości robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót. W czasie
wykonywania robót należy kontrolować ich realizację oraz zgodność wykonania z ustaleniami. Odbiór robót Odbiór robót
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez
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hamowania postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Zamawiającemu. Odbiór będzie
przeprowadzony niezwłocznie. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie Zamawiającego. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru
ostatecznego jest protokół odbioru końcowego robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedstawić
obmiar wykonanych prac. Ilości z kolumny 4 formularza cenowego w czasie trwania zamówienia mogą ulec zmianie w
zależności od potrzeb Zamawiającego w ramach ustalonej kwoty umowy. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca
jest zobowiązany przewieźć przedstawiciela Inwestora z siedziby Zamawiającego na teren budowy własnym transportem w celu oceny prawidłowości wykonywania robót. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31 grudnia
2018 roku. Szybkość reakcji: realizację robót należy rozpocząć w ciągu 2 dni od daty ich zgłoszenia Wykonawcy. Uwaga:
Wykonawca i ewentualni Podwykonawcy są zobowiązani do zatrudnienia na umowę o pracę robotników budowlanych, w
tym operatorów drobnego sprzętu budowlanego niezbędnego do realizacji zamówienia. Załącznik - STWiORB

11.5) Główny kod CPV: 45233253-7
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 150.000,00 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: 2018-12-31

11.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM.
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM
111.1) 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
111.1.3) 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 roboty budowlane o łącznej wartości minimum 200.000,00 zł, odpowiadające
swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia („związane z przedmiotem zamówienia" ),
tj.: roboty drogowe brukarskie, 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 wg średniego kursu określonego przez NBP (Tabela A
kursów średnich walut obcych) tego środka płatniczego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie
Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut - Zamawiający dokona
odpowiednio przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym ta publikacja nastąpi; - dysponują
następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu lub urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy robót
budowlanych w celu wykonania zamówienia publicznego, w szczególności: - koparką z łyżką skarpową, - koparko ładowarką, - samochodem ciężarowym (wywrotką) o ładowności minimum 10 Mg, - płytową zagęszczarką wibracyjną
do zagęszczania; - dysponują osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, tj.: co
najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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