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Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 
32-200 Miechów 

ul. Warszawska 11 
tel./fax (41) 38- 318- 27,  
           (41) 38- 307- 42 

 

Miechów: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych obejmująca: 1/ 

przebudowę drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany, 2/ przebudowę drogi 

powiatowej nr 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783, 3/ przebudowę drogi powiatowej nr 

1176K Podlesice - Charsznica, 4/ przebudowę drogi powiatowej nr 1177K Tczyca - 

Swojczany - Dąbrowiec, 5/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K, 

6/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1177K i 1138K, 7/ przebudowę przepustu 

odwodnieniowego, rurowego 2Ø125 w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K . 

Numer ogłoszenia: 57674 - 2016; data zamieszczenia: 15.03.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych , ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, tel. 041 3830742, faks 041 

3831832. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.miechow.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych obejmująca: 1/ 

przebudowę drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany, 2/ przebudowę drogi powiatowej nr 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783, 3/ 

przebudowę drogi powiatowej nr 1176K Podlesice - Charsznica, 4/ przebudowę drogi powiatowej nr 1177K Tczyca - Swojczany - 

Dąbrowiec, 5/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K i 1176K, 6/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 

1177K i 1138K, 7/ przebudowę przepustu odwodnieniowego, rurowego 2Ø125 w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K .. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych 

obejmująca: 1/ przebudowę drogi powiatowej nr 1138K Łobzów-Swojczany w km 0+000-5+295, dł.5,295, 2/ przebudowę drogi 

powiatowej nr 1175K Charsznica do dr.woj. nr 783 w km 0+000-4+429 na dł.4,429km, 3/ przebudowę drogi powiatowej nr 1176K 

Podlesice - Charsznica, na dł.4,094km w km 2+578- 6+672, 4/ przebudowę drogi powiatowej nr 1177K Tczyca - Swojczany - 

Dąbrowiec w km 0+000-5+843 na dł.5,843km, 5/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1175K relacji Charsznica do dr. woj. 
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nr 783 i 1176K relacji Podlesice-Charsznica w m. Charsznica, 6/ przebudowę skrzyżowania dróg powiatowych nr 1177K relacji Tczyca-

Swojczany-Dąbrowiec i 1138K relacji Łobzów-Swojczany w m. Swojczany wraz z utwardzeniem powierzchni działek przed Szkołą 

Podstawową i remizą OSP, 7/ przebudowę przepustu odwodnieniowego, rurowego 2Ø125 w km 6+232 drogi powiatowej nr 1176K 

relacji Podlesice-Charsznica w m. Miechów-Charsznica, gmina Charsznica, dz.nr ewid. 43/17, obręb Miechów- Charsznica, gmina 

Charsznica. Zadanie realizowane z udziałem środków z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-

2019. Szczegółowy zakres robót i lokalizacja są określone w przedmiarach robót i dokumentacji technicznej.. 

II.1.5) 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

•  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.23.32.22-1, 45.23.21.30-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.09.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 100 000zł. 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek 

ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć: - oświadczenie o spełnieniu warunków przez wykonawcę, art.22 ust.1 Pzp (zał. do 

SIWZ) Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, 

dokumentów, metodą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć: - wykaz robót budowlanych Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w 

postępowaniu, dla zadania jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, 

przebudowie, rozbudowie lub budowie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości brutto min. 3 000 000 zł oraz załączy 

poświadczenie określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na 

podstawie załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, metodą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć: - wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych 

wykonawcy robót budowlanych. Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej 

niż: - Wytwórnia mas bitumicznych - min. 1 szt. - Rozściełacz/rozkładarka mas bitumicznych - min. 1 szt. - Walce drogowe - 
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min. 2 szt. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, 

dokumentów, metodą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Na potwierdzenie należy złożyć: - wykaz osób, Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, 

jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą - Kierownik budowy, minimalne kwalifikacje: osoba wskazana na 

stanowisko Kierownika budowy winna posiadać uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w 

specjalności drogowej bez ograniczeń i doświadczenie w sprawowaniu funkcji kierownika budowy przy realizacji co najmniej 

jednego zadania polegającego na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie dróg publicznych, (wymagane jest min.3 

letnie doświadczenie liczone od daty uzyskania uprawnień). Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków 

na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, metodą spełnia - nie spełnia. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie - złożonego 

oświadczenia o spełnieniu warunków przez wykonawcę, art.22 ust.1 Pzp (zał. do SIWZ).Zamawiający dokona oceny 

spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do oferty oświadczeń, dokumentów, metodą spełnia - nie 

spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA 

PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz 

oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 

określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 

zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia 

poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 

Wykonawca potwierdzi spełnianie warunku udziału w postępowaniu, dla zadania jeżeli wykaże, że wykonał co najmniej 

jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie, rozbudowie lub budowie dróg o nawierzchni bitumicznej o 

wartości brutto min. 3 000 000 zł oraz załączy poświadczenie określające czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

oraz czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.; 

• wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 
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• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków, lub zaświadczenie, że 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• 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.4.2. 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Kosztorysy ofertowe z cenami jednostkowymi netto i wartością robót stanowiącą cenę zamówienia brutto. 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 
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• 1 - Cena - 95 

• 2 - gwarancja - 5 

IV.2.2) 
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru wykonawcy: 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy. Zmiana umowy także istotna może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana umowy może być dokonana w szczególności w przypadkach: 1) zmianie uległy przepisy 

prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, w tym urzędowa zmiana stawki podatku Vat; 2) terminy realizacji przedmiotu 

zamówienia ulegną przesunięciu z uwagi na: - wystąpienie nadzwyczajnych warunków pogodowych nie pozwalających na wykonanie 

zamówienia zgodnie z warunkami wykonania określonymi w STWIOR, - w przypadku gdy przedłużeniu uległy procedury 

administracyjne oraz inne terminy formalno - prawne mające wpływ na termin realizacji umowy nie wynikające z winy Wykonawcy, - 

pisemne żądanie wstrzymania prac skierowane do Wykonawcy przez Zamawiającego lub wydanie zakazu prowadzenia prac przez 

organ administracji publicznej, o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, - wystąpienie zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego, 

których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia i które mają wpływ na termin realizacji 

zamówienia, - inne okoliczności niezależne od Wykonawcy pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, że termin może 

ulec wydłużeniu o czas trwania tych okoliczności; 3) zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy- Kierownika budowy. 

Zmiana tych osób musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego, kwalifikacje i doświadczenie 

wskazanych osób muszą być co najmniej takie same jakie były wymagane na etapie postępowania o zamówienia publiczne; 4) gdy 

wystąpiła konieczność zmiany podwykonawcy wskazanego do realizacji części zamówienia, z zachowaniem zasad dotyczących 

podwykonawców; 5) gdy wystąpiła uzasadniona konieczność realizacji przez podwykonawcę części zamówienia, której Wykonawca nie 

wskazał w ofercie jako realizowaną przez podwykonawcę, z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawców. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdp.miechow.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 32-200 

Miechów ul. Warszawska 11. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2016 godzina 09:30, miejsce: 

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 32-200 Miechów ul. Warszawska 11, sekretariat, pok. nr1. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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: nie 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ………………………………….. 
                                                                                                      Kierownik  Zamawiającego 


