
Gmina Pilchowice: Budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych oraz budowa drogi pożarowej

w Gminie Pilchowice

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: ZAMAWIAJ ĄCY

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

Ogłoszenie nr 530963-N-2020 z dnia 2020-04-21 r.



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 Pilchowice, krajowy numer identyfikacyjny 00068785300000, ul.

Damrota 6 , 44-145 Pilchowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 235 65 21, , e-mail

szczepanska.m@pilchowice.pl, kierownik.izp@pilchowice.pl, faks 32 235 69 38.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.pilchowice.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 ZAMAWIAJ ĄCEGO: 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.bip.pilchowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.pilchowice.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

Tak

adres

https://miniportal.uzp.gov.pl/

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

w formie pisemnej (papierowej)

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Urząd Gminy Pilchowice, ul. Damrota 6, 44-145 Pilchowice

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, przebudowa lub remont dróg

gminnych oraz budowa drogi pożarowej w Gminie Pilchowice

Numer referencyjny: IZP.271.21.2020

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 nr 1: „Przebudowa drogi gminnej, bocznej ul. Olchowej w Żernicy” Zadanie

polega na przebudowie drogi gminnej, bocznej ul. Olchowej w Żernicy zgodnie z zakresem

przedstawionym na projektowanym zagospodarowaniu terenu (rys. nr 3) w postaci utwardzenia

istniejącej drogi gruntowej na drogę o nawierzchni z kostki betonowej na długości 162 m. Ogólny

zakres inwestycji obejmuje: - Wykonanie pełnej konstrukcji utwardzenia z dostosowaniem do

parametrów kategorii ruchu KR1, - Wykonanie elementów wykończenia w postaci krawężnika

betonowego najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, - Wykonanie utwardzenia z kostki

betonowej o powierzchni 560 m2 w zakresie jak wskazano na Projektowanym Zagospodarowaniu

Terenu w skali 1:500 (rys. nr 3), - Wykonanie poboczy utwardzonych kruszywem łamanym

stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne

przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z

przebudową drogi gminnej, bocznej ul. Olchowej w Żernicy: a) Roboty budowlane należy prowadzić

w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji zlokalizowanych w

bezpośrednim obrębie przebudowywanej drogi gminnej jak również dojazd wszelkim pojazdom

uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz

uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych

informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje

koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń

infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z

nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w



cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia

pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych

bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń

podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy

robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne

uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych

Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający

zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia.

Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego

wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku

wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo

przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.)

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu,

rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz

potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów,

koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f)

Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych

kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji

wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma

zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności,

nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców

przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne

do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec

naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Zadanie nr 2: „Budowa łącznika

pomiędzy ul. Olchową a ul. Miki w Żernicy” Zadanie polega na budowie łącznika pomiędzy ul.

Olchową a ul. L. Miki w Żernicy zgodnie z zakresem przedstawionym na planie sytuacyjnym (rys. nr

3) obejmującym etap II robót zgodnie z bilansem nawierzchni do etapu robót nr II. Ogólny zakres

inwestycji obejmuje: - Wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni łącznika na długości 85 m (km

0+075 – 0+160). - Wykonanie stabilizacji gruntu (grunt z odzysku oraz z dowozu wraz z

doziarnieniem kruszywem) spoiwem hydraulicznym; wymagany Rm = 2,5 MPa. - Wykonanie

regulacji istniejących studni kanalizacyjnych. - Montaż krawężników betonowych zwykłych oraz



najazdowych na ławach betonowych o łącznych długościach 39 m i 104 m. - Wykonanie warstw

konstrukcyjnych z kostki betonowej typu prostokąt grubości 8 cm nawierzchni łącznika na

powierzchni 352 m2. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części

rysunkowej. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z budową łącznika pomiędzy ul.

Olchową a ul. L. Miki w Żernicy: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na

bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jak również

dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na

powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne,

piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek

administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy

oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową

urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane

z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w

cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi

inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia

pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych

bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń

podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy

robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne

uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych

Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający

zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia.

Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego

wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku

wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo

przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.)

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu,

rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz

potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów,

koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f)

Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych



kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji

wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma

zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności,

nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców

przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne

do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec

naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia

został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: Firmę Inżynieryjne i

Doradztwo „OLBARK”, mgr inż. Arkadiusz Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, stanowiącej

załącznik nr 7 do SIWZ. Zadanie nr 3: „Remont drogi gminnej, ul. Słonecznej w Żernicy” Remont

nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w Żernicy obejmuje wykonanie konstrukcji nakładki

bitumicznej w postaci warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm na

skropionej warstwie podłoża po wcześniejszym jej frezowaniu korekcyjnym i oczyszczeniu o

powierzchni łącznej rzędu 2070 m2. Szczegółowy zakres robót: - przygotowanie robót i terenu

polegające na dokonaniu regularnych odcięć uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, mechaniczne

czyszczenie na całej szerokości jezdni, - usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie

ubytków w jezdni z zanieczyszczeń, wody i innych, wyrównanie nierówności, - regulacja do poziomu

projektowanej nawierzchni istniejących urządzeń infrastruktury technicznej związanej oraz

niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w

pasie drogowym nawierzchni remontowanej jezdni (zasuwy wodociągowe, zasuwy gazowe, wpusty i

studnie deszczowe, kanalizacyjne i inne), - ułożenie masy asfaltowej na całej szerokości jezdni wraz z

właściwym zagęszczeniem i nadaniem odpowiedniego profilu oraz zabezpieczenie styków ułożonej

masy z krawędziami odcięcia emulsją asfaltową, - uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz we

wskazane miejsce gruzu i zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót, - dodatkowo w

kalkulacji ww. zadania należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną, - w czasie prowadzenia robót

drogowych Wykonawca powinien zapewnić taki system prowadzenia robót aby była możliwość

dojazdu do posesji lub zapewnienia miejsc postojowych dla samochodów należących do mieszkańców

lub ewentualnego objazdu. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części

rysunkowej. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z remontem drogi gminnej, ul.

Słonecznej w Żernicy: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco

udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie

przebudowywanej drogi gminnej jak również dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. b)

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie

jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich

gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu.



Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem

właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi

Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić

w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w

zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i

gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca

zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. Wejścia na plac budowy celem

naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni

terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie

Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a

ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb

geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu

zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia

należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W

przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów

(pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów,

deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium

badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych,

ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych

materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża

Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia

robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres

usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich

dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie

czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci,

mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub

inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku

gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Zadanie nr

4: „Remont drogi gminnej, bocznej ul. Trześniówka w Pilchowicach” Zadanie polega na remoncie

drogi gminnej, bocznej ul. Trześniówka w Pilchowicach zgodnie z zakresem przedstawionym na

projektowanym zagospodarowaniu terenu w postaci remontu nawierzchni istniejącej na nawierzchnię

z kostki betonowej na długości 85 m. Ogólny zakres inwestycji obejmuje: - Wykonanie pełnej

konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1 o



powierzchni 347 m2, - Wykonanie elementów wykończenia w postaci krawężnika betonowego

najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o

powierzchni 347 m2 w zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu w skali

1:500 (rys. nr D-01), - Wykonanie utwardzonego pobocza kruszywem szarogłaz stabilizowanym

mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o powierzchni 320 m 2 . Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne

przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z

remontem drogi gminnej, bocznej ul. Trześniówka w Pilchowicach: a) Roboty budowlane należy

prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz Domu

Pomocy Społecznej w Pilchowicach zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie remontowanej drogi

gminnej jak również dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za

ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery,

punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących

właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca

zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w

czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty

związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci.

Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt

ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów

sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca

bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do

umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in wejścia na plac budowy celem naprawy

niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i

urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie

Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a

ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb

geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu

zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia

należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W

przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów

(pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów,

deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium

badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych,



ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych

materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża

Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia

robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres

usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich

dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie

czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci,

mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub

inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku

gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Zadanie nr

5: „Budowa drogi pożarowej przy budynku ZSP Stanica” Zadanie polega na budowie odcinka drogi

pożarowej przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy, wzdłuż północno-wschodniej

elewacji budynku zgodnie z zakresem przedstawionym na planie zagospodarowania terenu (rys. nr 14

i 15). Ogólny zakres inwestycji obejmuje: Budowa nawierzchni utwardzonej drogi pożarowej

prowadzącej od ulicy Gliwickiej wzdłuż północno-wschodniej elewacji budynku od krawędzi

budynku, oddalonej od elewacji budynku o 1,29 m - 2,32 m o powierzchni około 350 m 2 . Droga

połączona będzie z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m i zostanie

zakończona poprzez układ drogowy, umożliwiający powrót z koniecznością cofania na odcinku nie

większym niż 15 m. Konstrukcja nawierzchni drogi pożarowej do wykonania z kostki betonowej,

szarej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i wykończenia

krawężnikiem betonowym 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15.

Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegóły

wykonania robót budowlanych związanych z budową drogi pożarowej przy budynku ZSP Stanica: a)

Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom

dojazd do terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jak również dojazd wszelkim pojazdom

uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz

uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych

informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje

koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń

infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z

nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w

cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową

dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi



inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej

pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia

pracownikom gestorów sieci m. in. Wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych

bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu i urządzeń

podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie Wykonawcy

robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a ewentualne

uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych

Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający

zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia.

Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego

wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku

wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo

przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.)

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu,

rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz

potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów,

koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f)

Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych

kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji

wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma

zostać usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności,

nadzory branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców

przyległych posesji do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne

do prawidłowego wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec

naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia

został opisany w dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: ABM Projektowanie

Architektoniczne Wycena Nieruchomości Anna i Bartosz Michalscy s.c., 44 – 100 Gliwice, ul.

Czarnieckiego 22a, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

45100000-8

45111200-0

45111291-4



45233252-0

II.6) Całkowita warto ść 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)

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: Nie

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:

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:

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-31

2020-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe



III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Dla zadania nr 1 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich

pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających

na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub parkingów o nawierzchni z kostki brukowej,

kostki granitowej lub płyt betonowych ażurowych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł

brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami

prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:  kierownikiem

budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej drogowej obejmującej drogi lokalne/dojazdowe/wewnętrzne, Zdolność

techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla

wszystkich podmiotów, przy czym warunek określony w lit. a) musi spełniać samodzielnie co

najmniej jeden z tych podmiotów Dla zadania nr 2 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających

na budowie, przebudowie lub remoncie dróg lub parkingów o nawierzchni z kostki brukowej,

kostki granitowej lub płyt betonowych ażurowych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł

brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami

prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:  kierownikiem

budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w

specjalności inżynieryjnej drogowej obejmującej drogi lokalne/dojazdowe/wewnętrzne, Zdolność

techniczna lub zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla

wszystkich podmiotów, przy czym warunek określony w lit. a) musi spełniać samodzielnie co

najmniej jeden z tych podmiotów Dla zadania nr 3 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie

ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności

jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających

na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej, o wartości nie mniejszej

niż 150 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie

z przepisami prawa będą mogły w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.: 

kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami

budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń, Zdolność techniczna lub



zawodowa dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich

podmiotów, przy czym warunek określony w lit. a) musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z

tych podmiotów Dla zadania nr 4 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w

tym okresie wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidłowo ukończył realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie,

przebudowie lub remoncie dróg lub parkingów o nawierzchni z kostki brukowej, kostki granitowej

lub płyt betonowych ażurowych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. b)

Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły

w sposób prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:  kierownikiem budowy posiadającym

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej

drogowej obejmującej drogi lokalne/dojazdowe/wewnętrzne, Zdolność techniczna lub zawodowa

dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów, przy

czym warunek określony w lit. a) musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych podmiotów

Dla zadania nr 5 a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie

wykonał należycie, w szczególności zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył

realizację co najmniej dwóch robót budowlanych, polegających na budowie, przebudowie lub

remoncie dróg lub parkingów o nawierzchni z kostki brukowej, kostki granitowej lub płyt

betonowych ażurowych, o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto każda. b) Wykonawca

musi wykazać, że dysponuje osobami, które zgodnie z przepisami prawa będą mogły w sposób

prawidłowy wykonać przedmiot zamówienia, tj.:  kierownikiem budowy posiadającym

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej

drogowej obejmującej drogi lokalne/dojazdowe/wewnętrzne, Zdolność techniczna lub zawodowa

dla podmiotów występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów, przy

czym warunek określony w lit. a) musi spełniać samodzielnie co najmniej jeden z tych podmiotów

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:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:



III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU:

1) wykaz robót budowlanych (wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej

niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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. 2) wykaz osób (wzór stanowi załącznik nr 5 do SIWZ), skierowanych przez

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji

zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

2. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą budzić

wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz



którego roboty budowlane były wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym

zakresie.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

3) Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca. Wykonawca zobowiązany

jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi

zasobami tego podmiotu, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego

podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

Dokument należy złożyć w oryginale i musi zawierać co najmniej: zakres dostępnych wykonawcy

zasobów innego podmiotu; sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonywaniu

zamówienia; zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; czy podmiot,

na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu

dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty

budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4) Dokumenty uwiarygodniające

zastosowanie rozwiązań równoważnych w przypadku ich zaoferowania przez wykonawcę. 5)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia ofert na stronie

internetowej zamawiającego, przekazuje oświadczenie o przynależności lub braku przynależności

do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór stanowi

załącznik nr 9 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,

że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

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

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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:

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 i rękojmi 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:

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące warunki, w

jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy: 1) zmiana terminu

realizacji przedmiotu umowy (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: a) działania siły wyższej, co

oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które

nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub



pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności

stron umowy; za przejaw siły wyższej Strony uznają w szczególności:  klęski żywiołowe, w tym

trzęsienie ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne,  akty władzy

państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.,  działania wojenne, akty sabotażu, akty

terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu,  strajki

powszechne lub inne niepokoje społeczne, b) wyjątkowo niesprzyjających warunków fizycznych bądź

atmosferycznych (należy przez to rozumieć warunki atmosferyczne odbiegające od typowych

mających wpływ na niemożność prowadzenia robót budowlanych jak: długotrwałe intensywne opady

trwające powyżej 3 dni, powódź (czas niezbędny na ustąpienie wody z zalanego terenu i możliwość

kontynuacji lub rozpoczęcia robót), wczesny okres zimy, opady śniegu, niskie temperatury, które

zgodnie ze szczegółową specyfiką techniczną uniemożliwiają prowadzenie robót), c) nadzwyczajnych

zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których Zamawiający nie mógł przewidzieć

w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych

przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, d) decyzji służb

konserwatorskich lub Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót

takich jak wstrzymanie budowy, konieczność wykonania prac archeologicznych (badań

archeologicznych), e) braku w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, f) zmian

będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności

wstrzymanie robót przez Zamawiającego, g) zmian wynikających z konieczności wykonania robót

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, h) odmiennych od przyjętych

w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienia

niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, i) skrócenia terminu realizacji

przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy, j) problemów w realizacji zadania wynikających z

rozprzestrzeniania się COVID-19, 2) rezygnacja z wykonania części robót – ograniczenie zakresu

robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad

w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z

obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, 3) zmiana

przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a)

zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystąpienia o zmianę na

wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby

spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, opracowanej na

potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa, przebudowa lub remont dróg gminnych

oraz budowa drogi pożarowej w Gminie Pilchowice” (oznaczenie sprawy: IZP.271.21.2020), b)

zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, c) zmiana lub wprowadzenie

podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez podwykonawcę, pomimo, że



w ofercie opracowanej na potrzeby postępowania prowadzonego pod nazwą: „Budowa, przebudowa

lub remont dróg gminnych oraz budowa drogi pożarowej w Gminie Pilchowice” (oznaczenie sprawy:

IZP.271.21.2020), Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w

przypadku wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 4)

zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody

(bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku: a) wystąpienia konieczności wykonania robót

niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania

uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, b) braku lub wad w

dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy, 5) zmiana technologii wykonania robót,

lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu

niepogorszonych standardów jakościowych, z ewentualną (zależną od Zamawiającego) zmianą

wynagrodzenia, 6) w przypadku obniżenia stawki podatku od towarów i usług wynagrodzenie

wskazane w § 7 ust. 1 umowy ulegnie stosownemu obniżeniu, z tym, że kwota netto obliczona z

uwzględnieniem obowiązującej w dacie zawarcia niniejszej umowy stawki podatku od towarów i

usług nie ulegnie zmianie. 3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy

Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem

terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez biegu. 4.

Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian. 5. Zmiany umowy wymagają formy

pisemnej pod rygorem nieważności.

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: 2020-05-06, godzina: 09:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

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, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa:Przebudowa drogi gminnej, bocznej ul. Olchowej w Żernicy

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:Zadanie polega

na przebudowie drogi gminnej, bocznej ul. Olchowej w Żernicy zgodnie z zakresem przedstawionym na

projektowanym zagospodarowaniu terenu (rys. nr 3) w postaci utwardzenia istniejącej drogi gruntowej na

drogę o nawierzchni z kostki betonowej na długości 162 m. Ogólny zakres inwestycji obejmuje: -

Wykonanie pełnej konstrukcji utwardzenia z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1, -

Wykonanie elementów wykończenia w postaci krawężnika betonowego najazdowego 15x22 cm na ławie

betonowej z oporem, - Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej o powierzchni 560 m2 w zakresie jak

wskazano na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu w skali 1:500 (rys. nr 3), - Wykonanie poboczy

utwardzonych kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie frakcji 0-31,5 mm. Szczegółowe

rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegóły wykonania robót

budowlanych związanych z przebudową drogi gminnej, bocznej ul. Olchowej w Żernicy: a) Roboty

budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do

posesji zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie przebudowywanej drogi gminnej jak również dojazd

wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni

terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp.

oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych

informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym

związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy

wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad

tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca

zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót,

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i

powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego

uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki

oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw.



Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac

budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca

będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni

terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie

Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a

ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych

Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega

sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie

przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy

adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości

Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia

przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest

uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku

uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową

jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań

laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt

własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi

urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z

gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót

zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające

mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w

granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych

dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania

Wykonawcy robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4,

45233252-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:



Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa:Budowa łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. Miki w Żernicy

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:Zadanie polega

na budowie łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w Żernicy zgodnie z zakresem przedstawionym

na planie sytuacyjnym (rys. nr 3) obejmującym etap II robót zgodnie z bilansem nawierzchni do etapu

robót nr II. Ogólny zakres inwestycji obejmuje: - Wykonanie wykopu pod konstrukcję jezdni łącznika na

długości 85 m (km 0+075 – 0+160). - Wykonanie stabilizacji gruntu (grunt z odzysku oraz z dowozu

wraz z doziarnieniem kruszywem) spoiwem hydraulicznym; wymagany Rm = 2,5 MPa. - Wykonanie

regulacji istniejących studni kanalizacyjnych. - Montaż krawężników betonowych zwykłych oraz

najazdowych na ławach betonowych o łącznych długościach 39 m i 104 m. - Wykonanie warstw

konstrukcyjnych z kostki betonowej typu prostokąt grubości 8 cm nawierzchni łącznika na powierzchni

352 m2. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegóły

wykonania robót budowlanych związanych z budową łącznika pomiędzy ul. Olchową a ul. L. Miki w

Żernicy: a) Roboty budowlane należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić

mieszkańcom dojazd do terenu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego jak również dojazd wszelkim

pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska

od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w

ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać

pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami

ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić

Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca



zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. wejścia na plac budowy celem

naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu

i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie

Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a

ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych

Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega

sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie

przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy

adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości

Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia

przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest

uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku

uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową

jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań

laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt

własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi

urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z

gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót

zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające

mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w

granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych

dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania

Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w dokumentacji budowlano-

wykonawczej opracowanym przez: Firmę Inżynieryjne i Doradztwo „OLBARK”, mgr inż. Arkadiusz

Olborski, 44-238 Czerwionka-Leszczyny, stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4,

45233252-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:



data zakończenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa:Remont drogi gminnej, ul. Słonecznej w Żernicy

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:Remont

nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w Żernicy obejmuje wykonanie konstrukcji nakładki

bitumicznej w postaci warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm na

skropionej warstwie podłoża po wcześniejszym jej frezowaniu korekcyjnym i oczyszczeniu o

powierzchni łącznej rzędu 2070 m2. Szczegółowy zakres robót: - przygotowanie robót i terenu polegające

na dokonaniu regularnych odcięć uszkodzonej nawierzchni bitumicznej, mechaniczne czyszczenie na

całej szerokości jezdni, - usunięcie odciętych kawałków nawierzchni i oczyszczenie ubytków w jezdni z

zanieczyszczeń, wody i innych, wyrównanie nierówności, - regulacja do poziomu projektowanej

nawierzchni istniejących urządzeń infrastruktury technicznej związanej oraz niezwiązanej z potrzebami

zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zlokalizowanych w pasie drogowym nawierzchni

remontowanej jezdni (zasuwy wodociągowe, zasuwy gazowe, wpusty i studnie deszczowe, kanalizacyjne

i inne), - ułożenie masy asfaltowej na całej szerokości jezdni wraz z właściwym zagęszczeniem i

nadaniem odpowiedniego profilu oraz zabezpieczenie styków ułożonej masy z krawędziami odcięcia

emulsją asfaltową, - uprzątnięcie terenu po robotach i wywóz we wskazane miejsce gruzu i

zanieczyszczeń powstałych w wyniku prowadzonych robót, - dodatkowo w kalkulacji ww. zadania należy

uwzględnić pełną obsługę geodezyjną, - w czasie prowadzenia robót drogowych Wykonawca powinien

zapewnić taki system prowadzenia robót aby była możliwość dojazdu do posesji lub zapewnienia miejsc

postojowych dla samochodów należących do mieszkańców lub ewentualnego objazdu. Szczegółowe

rozwiązania konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegóły wykonania robót

budowlanych związanych z remontem drogi gminnej, ul. Słonecznej w Żernicy: a) Roboty budowlane

należy prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji

zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie przebudowywanej drogi gminnej jak również dojazd wszelkim

pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery, punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska



od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami i jednostek administracyjnych informacji w

ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane w

ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową urządzeń infrastruktury należy wykonywać

pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami

ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest

umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być

wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić

Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych

instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca

zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m. in. Wejścia na plac budowy celem

naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i sieci. Wykonawca będzie

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni terenu

i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa geodezyjna leży po stronie

Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do obowiązków Wykonawcy, a

ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez działania służb geodezyjnych

Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich oznakowania. d) Zamawiający zastrzega

sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji, przedmiotu zamówienia. Ograniczenie

przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem wynagrodzenia należnego wykonawcy

adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego robót. e) W przypadku wątpliwości

Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych materiałów (pomimo przedstawienia

przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów, certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest

uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku

uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych, ekspertyz potwierdzających nieprawidłową

jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych materiałów, koszt wykonania tych badań

laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę. f) Wykonawca ma obowiązek na koszt

własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych kolizje z zinwentaryzowanymi

urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji wchodzą również uzgodnienia z

gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać usunięta. g) W zakresie robót

zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory branżowe, środki zabezpieczające

mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji do przebudowywanej drogi w

granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego wykonania robót określonych

dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź uszkodzeniu na skutek działania

Wykonawcy robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4,

45233252-0



3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa:Remont drogi gminnej, bocznej ul. Trześniówka w Pilchowicach

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:Zadanie polega

na remoncie drogi gminnej, bocznej ul. Trześniówka w Pilchowicach zgodnie z zakresem

przedstawionym na projektowanym zagospodarowaniu terenu w postaci remontu nawierzchni istniejącej

na nawierzchnię z kostki betonowej na długości 85 m. Ogólny zakres inwestycji obejmuje: - Wykonanie

pełnej konstrukcji nawierzchni z kostki betonowej z dostosowaniem do parametrów kategorii ruchu KR1

o powierzchni 347 m2, - Wykonanie elementów wykończenia w postaci krawężnika betonowego

najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem, - Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o

powierzchni 347 m2 w zakresie jak wskazano to na Projektowanym Zagospodarowaniu Terenu w skali

1:500 (rys. nr D-01), - Wykonanie utwardzonego pobocza kruszywem szarogłaz stabilizowanym

mechanicznie frakcji 0-31,5 mm o powierzchni 320 m 2 . Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne

przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegóły wykonania robót budowlanych związanych z

remontem drogi gminnej, bocznej ul. Trześniówka w Pilchowicach: a) Roboty budowlane należy

prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do posesji oraz Domu

Pomocy Społecznej w Pilchowicach zlokalizowanych w bezpośrednim obrębie remontowanej drogi

gminnej jak również dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada za



ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery,

punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami

i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy

oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową

urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z

nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie

ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i

zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m.

in wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń i

sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa

geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do

obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez

działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich

oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji,

przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem

wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego

robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych

materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów,

certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium

badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych,

ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych

materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.

f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych

kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji

wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać

usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory

branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji

do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego

wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź

uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45100000-8, 45111200-0, 45111291-4,



45233252-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 5 Nazwa:Budowa drogi pożarowej przy budynku ZSP Stanica

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:Zadanie polega

na budowie odcinka drogi pożarowej przy budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Stanicy, wzdłuż

północno-wschodniej elewacji budynku zgodnie z zakresem przedstawionym na planie

zagospodarowania terenu (rys. nr 14 i 15). Ogólny zakres inwestycji obejmuje: Budowa nawierzchni

utwardzonej drogi pożarowej prowadzącej od ulicy Gliwickiej wzdłuż północno-wschodniej elewacji

budynku od krawędzi budynku, oddalonej od elewacji budynku o 1,29 m - 2,32 m o powierzchni około

350 m 2 . Droga połączona będzie z budynkiem utwardzonym dojściem o szerokości co najmniej 1,5 m i

zostanie zakończona poprzez układ drogowy, umożliwiający powrót z koniecznością cofania na odcinku

nie większym niż 15 m. Konstrukcja nawierzchni drogi pożarowej do wykonania z kostki betonowej,

szarej na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie i wykończenia krawężnikiem

betonowym 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15. Szczegółowe rozwiązania

konstrukcyjne przedstawione zostały w części rysunkowej. Szczegóły wykonania robót budowlanych

związanych z budową drogi pożarowej przy budynku ZSP Stanica: a) Roboty budowlane należy

prowadzić w takim zakresie, aby na bieżąco udostępnić mieszkańcom dojazd do terenu Zespołu Szkolno -



Przedszkolnego jak również dojazd wszelkim pojazdom uprzywilejowanym. b) Wykonawca odpowiada

za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable, repery,

punkty geodezyjne, piezometry itp. oraz uzyska od odpowiednich gestorów sieci będących właścicielami

i jednostek administracyjnych informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy

oraz pokryje koszty z tym związane w ramach ryczałtu. Wszystkie roboty związane z przebudową

urządzeń infrastruktury należy wykonywać pod nadzorem właścicieli sieci. Wszelkie koszty związane z

nadzorem właścicieli sieci nad tymi robotami ponosi Wykonawca. Koszt ten należy uwzględnić w cenie

ofertowej. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora i gestorów sieci o zamiarze rozpoczęcia robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora i

zainteresowane jednostki oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej

przy dokonaniu napraw. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia pracownikom gestorów sieci m.

in. Wejścia na plac budowy celem naprawy niezinwentaryzowanych bądź zinwentaryzowanych urządzeń

i sieci. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia

instalacji na powierzchni terenu i urządzeń podziemnych, a także pokryje koszty napraw. c) Obsługa

geodezyjna leży po stronie Wykonawcy robót, m.in. odtwarzanie znaków granicznych należy do

obowiązków Wykonawcy, a ewentualne uwidocznienie słupków granicznych powinno nastąpić poprzez

działania służb geodezyjnych Wykonawcy przed wejściem w teren w celu zabezpieczenia ich

oznakowania. d) Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia, na każdym etapie realizacji,

przedmiotu zamówienia. Ograniczenie przedmiotu zamówienia skutkować będzie pomniejszeniem

wynagrodzenia należnego wykonawcy adekwatnym do zakresu ograniczonych przez Zamawiającego

robót. e) W przypadku wątpliwości Zamawiającego co do jakości, technologii robót, wbudowanych

materiałów (pomimo przedstawienia przez Wykonawcę pozytywnych wyników badań, atestów,

certyfikatów, deklaracji itp.) Zamawiający jest uprawniony do zlecenia badań niezależnemu laboratorium

badawczemu, rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wyników badań laboratoryjnych,

ekspertyz potwierdzających nieprawidłową jakość wykonanego elementu robót, wbudowanych

materiałów, koszt wykonania tych badań laboratoryjnych ekspertyzy rzeczoznawcy obciąża Wykonawcę.

f) Wykonawca ma obowiązek na koszt własny usunąć wynikłe na etapie prowadzenia robót ziemnych

kolizje z zinwentaryzowanymi urządzeniami infrastruktury podziemnej. W zakres usunięcia kolizji

wchodzą również uzgodnienia z gestorem danego urządzenia warunków na jakich dana kolizja ma zostać

usunięta. g) W zakresie robót zabezpieczających Wykonawca wykona wszelkie czynności, nadzory

branżowe, środki zabezpieczające mienie i wyposażenie gestorów sieci, mieszkańców przyległych posesji

do przebudowywanej drogi w granicach pasa drogowego lub inwestora, niezbędne do prawidłowego

wykonania robót określonych dokumentacją w przypadku gdyby mogły one ulec naruszeniu bądź

uszkodzeniu na skutek działania Wykonawcy robót. Szczegółowy zakres zamówienia został opisany w



dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanym przez: ABM Projektowanie Architektoniczne

Wycena Nieruchomości Anna i Bartosz Michalscy s.c., 44 – 100 Gliwice, ul. Czarnieckiego 22a,

stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233220-7,

45111291-4, 45233252-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-08-31

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


