Ogłoszenie nr 614484-N-2019 z dnia 2019-10-24 r.

Gmina Chęciny: Budowa ulic: Branickiego, Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego w Chęcinach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Budowa ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Chęciny" dofinansowany w ramach Działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej z RPOWŚ na lata 2014-2020 - dofinansowanie 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
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 Chęciny, krajowy numer identyfikacyjny 52766400000000, ul. Pl. 2 Czerwca 4 , 26-060 Chęciny, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 151 006, e-mail
inwestycje@checiny.pl, faks 413 151 085.
Adres strony internetowej (URL): www.checiny.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
I.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):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.checiny.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.checiny.pl

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:
pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Gmina Chęciny Pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny

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.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulic: Branickiego, Kazimierza Wielkiego i Wołodyjowskiego w Chęcinach
Numer referencyjny: ZP-IX.271.16.2019.PN
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
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: Zadanie 1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa drogi ul. Kazimierza
Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą: odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodno- kanalizacyjnej.
Parametry techniczne : 1. Budowa i przebudowa ul. Branickiego: - długość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - 830,00mb, szerokość - 5,00m , kategoria drogi KR2, - ścieżka rowerowa
przylegająca do jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,40m i długości 810,75mb - chodnik przylegający do jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm o szerokości
2,00m i długości 811,25m - zjazdy indywidualne przez chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm - kanalizacja deszczowa o długości 802,80m z rur HDPE spiralnie karbowanych o
wytrzymałości SN8 fi 300mm, 400mm, 500mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi fi 1200mm, fi 2000mm, ściekowymi fi 500mm z wpustem ulicznym WUKD kl.D-400 - dwuotworowa
kanalizacja teletechniczna z rur fi 110mm i studzienek kanalizacyjnych SK-2 - oświetlenie uliczne: linia kablowa o długości 886,00, słupy aluminiowe o wysokości 8,0m posadowione na
fundamencie B-120- 27,00szt, oprawy LED 52W na wysięgnikach - 27,00mb W ramach realizacji zadania wykonać należy również: - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 z
wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławach zwykłych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazdów, - ustawienie obrzeży betonowych
8x30cm na ławie z oporem jako obramowanie chodnika i ścieżki rowerowej, - budowę muru oporowego z prefabrykatów betonowych typu L SK o wymiarach 105/99cm wraz z barierami rurowymi
ochronnymi z poprzeczką (typu U12a o długości przęsła 1,50m), - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - regulację studzienek kanalizacji sanitarnej oraz zaworów wodociągowych,
UWAGA: kanalizacja deszczowa z rur HDPE spiralnie karbowanych o wytrzymałości SN8 fi 600mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi fi 1200mm (odcinek kanalizacji o dł. 198,30m w ul.
Wołodyjowskiego dla odprowadzenia wód z ul. Branickiego) 2. Budowa i przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego (do skrzyżowania z ul. Branickiego) - długość jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego - 297,20mb (od skrzyżowania z ul. Radkowską do skrzyżowania z ul. Branickiego), szerokość - 5,00m , kategoria drogi KR2, - ścieżka rowerowa przylegająca do jezdni o nawierzchni z
betonu asfaltowego o szerokości 2,50m i długości 217,00mb oraz o szerokości 2,00m i długości 14,00m - chodnik przylegający do jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm o
szerokości 2,00m i długości 290,00m - pobocze utwardzone kruszywem kamiennym o szerokości 1,00m i długości 89,00m - zjazdy indywidualne przez chodnik o nawierzchni z kostki brukowej
betonowej gr.8cm - kanalizacja deszczowa o długości 274,60m z rur HDPE spiralnie karbowanych o wytrzymałości SN8 fi 300mm, 400mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi fi 1200mm, fi
2000mm, ściekowymi fi 500mm z wpustem ulicznym WUKD kl.D-400 W ramach realizacji zadania wykonać należy również: - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 z wykonaniem
ławy z oporem z betonu C12/15 - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławach zwykłych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazdów, - ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na
ławie z oporem jako obramowanie chodnika i ścieżki rowerowej, - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - regulację studzienek kanalizacji sanitarnej oraz zaworów wodociągowych, 3.
Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Branickiego - rurociąg z rur PEHD DN160, SDR17, PE100 -199,00m - rurociąg z rur PEHD DN110, SDR17, PE100 - 15,00m - zasuwa żeliwna kołnierzowa

długa fi 150mm z obudową teleskopową i żeliwną skrzynką uliczną - 2kpl - zasuwa żeliwna kołnierzowa długa fi 100mm z obudową teleskopową i żeliwną skrzynką uliczną - 3kpl - punkt czerpalny
wody - hydrant nadziemny DN80 -1kpl - punkt czerpalny wody - hydrant podziemny DN80 -1kpl W ramach realizacji zadania wykonać należy również: - oznakowanie zasuw i hydrantu w formie
tabliczek orientacyjnych sieci wodociągowej na słupkach betonowych, - próbę szczelności na 1,0MPa - dezynfekcję i płukanie sieci przed pobraniem prób do badań laboratoryjnych 4. Rozbudowa
kanalizacji sanitarnej w ul. Branickiego - rurociąg z rur PEHD o sztywności obwodowej SN8 fi 200mm - 207,00m - betonowe studnie rewizyjne fi 1000mm z włazem ulicznym - 9,00szt Zadanie 2
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i przebudowa ul. Wołodyjowskiego (od skrzyżowania z ul. Branickiego) w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą: odwodnieniem,
chodnikami i zjazdami. Parametry techniczne : 1. Budowa i przebudowa ul. Wołodyjowskiego (od skrzyżowania z ul. Branickiego) - długość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - 65,20m (od
skrzyżowania z ul. Branickiego km 0+221,80 do km 0+287) szerokość - 5,00m , kategoria drogi KR2, - długość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - 137,50 (od km 0+287 do 0+424,5)
szerokość - 4,00m , kategoria drogi KR2 - chodnik przylegający do jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm o szerokości 2,00m i długości 140,20m - pobocze utwardzone
kruszywem kamiennym o szerokości 1,00m i długości 218,20m - zjazdy indywidualne przez chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm - kanalizacja deszczowa : studzienki
ściekowe z pojedynczym wpustem i osadnikiem WUKD kl.D-400 - 10,00szt., przykanaliki z rur PVC fi 200mm - 44,0,m UWAGA: bez odcinka kanału z rur HDPE spiralnie karbowanych o
wytrzymałości SN8 fi 600mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi fi 1200mm o dł. 198,30m uwzględnionego przy budowie ul. Branickiego. W ramach realizacji zadania wykonać należy również:
- ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na ławach zwykłych z betonu C8/10 jako
obramowanie zjazdów, - ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z oporem jako obramowanie chodnika Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekty
budowlane b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót UWAGA! 1. Załączone do specyfikacji przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał
pomocniczy na użytek: - określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń , - oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny. Dokumentacja projektowa wskazuje
dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów
wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem
zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek
wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w
ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i
Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia
należnego Wykonawcy. Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i
ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45233140-2
45233162-2
45233222-1
45233290-8
45314300-4
45316110-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 5266716,42
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.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 udzielenie zamówień uzupełniających w wysokości do kwoty 450 000,00 zł, polegających na powtórzeniu prac z zakresu budowy dróg, budowy odwodnienia pasa drogowego,
wykonania poboczy, ścieżek rowerowych, oświetlenia robót towarzyszących.;
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:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia

określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawcy muszą
wykazać, że: - dysponują środkami lub posiadają zdolność kredytową w kwocie minimum: dla zadania 1 - 2 000 000,00 zł dla zadania 2 - 200 000,00 zł składając łącznie na zadanie 1 i 2 - 2 200
000,00 zł; UWAGA Jeżeli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dla sprawdzenia spełnienia warunku, przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP
na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełnienia w/w warunków nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów: - informacji z banku wg formuły
spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie - wykonał zamówienia odpowiadające przedmiotowi niniejszego zamówienia, tzn. wykonał : zadanie 1 - co najmniej 2 roboty budowlane, każda o wartości brutto nie mniejszej
niż 3 500 000,00 złotych polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi ; zadanie 2 - co najmniej 2 roboty budowlane, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 300 000,00 złotych
polegająca na budowie, przebudowie lub rozbudowie drogi; UWAGA - Jeżeli wartości robót w wykazie zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający dla sprawdzenia spełnienia
warunku, przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych
przez Wykonawcę dokumentów: - wykazu robót budowlanych (wg wzoru załącznik nr 5
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: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.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)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Zaświadczenie właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
Dokumenty dotyczące podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy 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)
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 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 zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie na
temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu. Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
ZADANIE NR 1 - 130 000.00 ZŁ ZADANIE NR 2 - 10 000.00 ZŁ

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiana umowy może nastąpić w zakresie: I. zmiany sposobu świadczenia, na skutek następujących okoliczności: 1) wystąpią braki na rynku materiałów lub urządzeń, wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, 2) wystąpi konieczność
zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robót w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych w tych dokumentach rozwiązań grozi powstaniem szkód w mieniu lub na osobach lub innych niebezpieczeństw, 3) wystąpi konieczność
usunięcia wewnętrznych sprzeczności w dokumentacji projektowej, 4) wystąpi konieczność realizacji postulatów osób trzecich, które ujawniły się w toku wykonywania umowy, a które ze
względów prawnych, organizacyjnych, technologicznych są uzasadnione lub celowe dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Dokonując zmiany sposobu świadczenia, strony wyodrębnią:
1) Roboty zamienne, tj. roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót zawartych w pierwotnej dokumentacji projektowej, 2) Roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte
pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało się zbędne. II. Zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w okolicznościach: 1) Żądania wstrzymania prac skierowanego do
Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca
ponosi odpowiedzialność; 2) Nie przekazania przez Zamawiającego w terminie placu budowy, 3) Wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych znacząco odbiegających od typowych dla
danej pory roku , które uniemożliwią prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób, sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, a które zostaną udokumentowane w formie wpisów w dzienniku
budowy zawierających wskazanie dnia, w którym te warunki wystąpiły wraz z opisem zjawiska atmosferycznego; 4) Działania siły wyższej, rozumianej, jako zdarzenie o charakterze
nadzwyczajnym niezależnym od żadnej ze stron, które nastąpiło po zawarciu umowy a którego strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania umowy i którego zaistnienie lub skutki
uniemożliwiają wykonanie umowy zgodnie z jej treścią; strona powołująca się na okoliczności siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony o danym
zdarzeniu, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu, 5) Zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu
zakończenia wykonania przedmiotu umowy; III. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego jest dopuszczalna jedynie w przypadku zmiany sposobu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do
umowy. Zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, dokonuje się poprzez ustalenie: 1) Wynagrodzenia za roboty zamienne, przez które rozumie się roboty, które Wykonawca wykona w zamian robót
opisanych w pierwotnej dokumentacji projektowej, 2) Wynagrodzenia za roboty zaniechane, przez które rozumie się roboty objęte pierwotną dokumentacją projektową, a których wykonanie stało
się zbędne.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-11-08, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą
1) 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:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa drogi ul. Kazimierza Wielkiego i
rozbudowa ul. Branickiego w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą: odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i ścieżką rowerową oraz rozbudową sieci wodno- kanalizacyjnej. Parametry
techniczne : 1. Budowa i przebudowa ul. Branickiego: - długość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - 830,00mb, szerokość - 5,00m , kategoria drogi KR2, - ścieżka rowerowa przylegająca do
jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,40m i długości 810,75mb - chodnik przylegający do jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm o szerokości 2,00m i długości
811,25m - zjazdy indywidualne przez chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm - kanalizacja deszczowa o długości 802,80m z rur HDPE spiralnie karbowanych o wytrzymałości SN8
fi 300mm, 400mm, 500mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi fi 1200mm, fi 2000mm, ściekowymi fi 500mm z wpustem ulicznym WUKD kl.D-400 - dwuotworowa kanalizacja teletechniczna z rur
fi 110mm i studzienek kanalizacyjnych SK-2 - oświetlenie uliczne: linia kablowa o długości 886,00, słupy aluminiowe o wysokości 8,0m posadowione na fundamencie B-120- 27,00szt, oprawy LED
52W na wysięgnikach - 27,00mb W ramach realizacji zadania wykonać należy również: - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - ustawienie
krawężników betonowych 15x30x100 na ławach zwykłych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazdów, - ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z oporem jako obramowanie chodnika i
ścieżki rowerowej, - budowę muru oporowego z prefabrykatów betonowych typu L SK o wymiarach 105/99cm wraz z barierami rurowymi ochronnymi z poprzeczką (typu U12a o długości przęsła
1,50m), - wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, - regulację studzienek kanalizacji sanitarnej oraz zaworów wodociągowych, -UWAGA: kanalizacja deszczowa z rur HDPE spiralnie
karbowanych o wytrzymałości SN8 fi 600mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi fi 1200mm (odcinek kanalizacji o dł. 198,30m w ul. Wołodyjowskiego dla odprowadzenia wód z ul. Branickiego)
2. Budowa i przebudowa ul. Kazimierza Wielkiego (do skrzyżowania z ul. Branickiego) - długość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - 297,20mb (od skrzyżowania z ul. Radkowską do
skrzyżowania z ul. Branickiego), szerokość - 5,00m , kategoria drogi KR2, - ścieżka rowerowa przylegająca do jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 2,50m i długości 217,00mb oraz
o szerokości 2,00m i długości 14,00m - chodnik przylegający do jezdni o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm o szerokości 2,00m i długości 290,00m - pobocze utwardzone kruszywem
kamiennym o szerokości 1,00m i długości 89,00m - zjazdy indywidualne przez chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm - kanalizacja deszczowa o długości 274,60m z rur HDPE
spiralnie karbowanych o wytrzymałości SN8 fi 300mm, 400mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi fi 1200mm, fi 2000mm, ściekowymi fi 500mm z wpustem ulicznym WUKD kl.D-400 W ramach
realizacji zadania wykonać należy również: - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 na
ławach zwykłych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazdów, - ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z oporem jako obramowanie chodnika i ścieżki rowerowej, - wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego, - regulację studzienek kanalizacji sanitarnej oraz zaworów wodociągowych, 3. Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Branickiego - rurociąg z rur PEHD DN160, SDR17,
PE100 -199,00m - rurociąg z rur PEHD DN110, SDR17, PE100 - 15,00m - zasuwa żeliwna kołnierzowa długa fi 150mm z obudową teleskopową i żeliwną skrzynką uliczną - 2kpl - zasuwa żeliwna
kołnierzowa długa fi 100mm z obudową teleskopową i żeliwną skrzynką uliczną - 3kpl - punkt czerpalny wody - hydrant nadziemny DN80 -1kpl - punkt czerpalny wody - hydrant podziemny DN80
-1kpl W ramach realizacji zadania wykonać należy również: - oznakowanie zasuw i hydrantu w formie tabliczek orientacyjnych sieci wodociągowej na słupkach betonowych, - próbę szczelności na
1,0MPa - dezynfekcję i płukanie sieci przed pobraniem prób do badań laboratoryjnych 4. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Branickiego -rurociąg z rur PEHD o sztywności obwodowej SN8 fi
200mm - 207,00m - betonowe studnie rewizyjne fi 1000mm z włazem ulicznym - 9,00szt Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekty budowlane b) specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót UWAGA! 1. Załączone do specyfikacji przedmiary robót nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał pomocniczy na użytek: - określenia
minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń , - oceny, czy nie zachodzi przypadek rażąco niskiej ceny. Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń
znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy
produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania.
Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej
dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia
zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji
robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z
przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jakość dostarczonych do budowy
materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami
zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca przekaże Zamawiającemu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233140-2, 45233222-1, 45233290-8, 45233162-2, 45316110-9, 45314300-4, 45231300-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 4916703,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:

data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Budowa i przebudowa ulicy Wołodyjowskiego w m. Chęciny
1) 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:Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i przebudowa ul. Wołodyjowskiego (od
skrzyżowania z ul. Branickiego) w Chęcinach wraz z infrastrukturą towarzyszącą: odwodnieniem, chodnikami i zjazdami. Parametry techniczne : 1. Budowa i przebudowa ul. Wołodyjowskiego (od
skrzyżowania z ul. Branickiego) - długość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - 65,20m (od skrzyżowania z ul. Branickiego km 0+221,80 do km 0+287) szerokość - 5,00m , kategoria drogi
KR2, - długość jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego - 137,50 (od km 0+287 do 0+424,5) szerokość - 4,00m , kategoria drogi KR2 - chodnik przylegający do jezdni o nawierzchni z kostki
brukowej betonowej gr.8cm o szerokości 2,00m i długości 140,20m - pobocze utwardzone kruszywem kamiennym o szerokości 1,00m i długości 218,20m - zjazdy indywidualne przez chodnik o
nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr.8cm - kanalizacja deszczowa : studzienki ściekowe z pojedynczym wpustem i osadnikiem WUKD kl.D-400 - 10,00szt., przykanaliki z rur PVC fi 200mm 44,0,m UWAGA: bez odcinka kanału z rur HDPE spiralnie karbowanych o wytrzymałości SN8 fi 600mm wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi fi 1200mm o dł. 198,30m uwzględnionego przy
budowie ul. Branickiego W ramach realizacji zadania wykonać należy również: - ustawienie krawężników betonowych 15x30x100 z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15 - ustawienie
krawężników betonowych 15x30x100 na ławach zwykłych z betonu C8/10 jako obramowanie zjazdów, - ustawienie obrzeży betonowych 8x30cm na ławie z oporem jako obramowanie chodnika
Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: a) projekty budowlane b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót UWAGA! 1. Załączone do specyfikacji przedmiary robót
nie są elementem dokumentacji projektowej, lecz stanowią materiał pomocniczy na użytek: - określenia minimalnych norm technicznych i jakości materiałów i urządzeń , - oceny, czy nie zachodzi
przypadek rażąco niskiej ceny. Dokumentacja projektowa wskazuje dla niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie. W tych przypadkach wszystkie użyte w projektach
technicznych, przedmiarach robót, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych nazwy produktów, firm mają tylko zastosowanie do określenia parametrów technicznych i
jakościowych urządzeń oraz standardów materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż
podane w dokumentacji projektowej, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne). Wykonawca, który zastosował
materiały lub urządzenia równoważne ma obowiązek wskazać w swojej ofercie, jakie materiały lub urządzenia zostały zamienione i określić, jakie materiały i urządzenia w ich miejsce proponuje. W
przypadku, gdy zastosowanie zaoferowanych w ofercie materiałów lub urządzeń równoważnych w toku realizacji robót będzie wymagać zmiany dokumentacji projektowej, Wykonawca uzyska na
dokonanie tych zmian zgodę Zamawiającego i Jednostki Projektowania oraz poniesie koszty związane z przeprojektowaniem. Konieczność przeprojektowania nie skutkuje zmianą terminu wykonania
przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Jakość dostarczonych do budowy materiałów, wyrobów i elementów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami,
świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami projektów wykonawczych oraz wymaganiami zawartymi w SIWZ. Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych warunków Wykonawca
przekaże Zamawiającemu.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233000-9, 45233140-2, 45233222-1, 45233290-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 350012,92
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

