
Krasnobród: BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ PRZEBUDOW A

CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELE WELA W

M. KRASNOBRÓD REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBROD ZIE -

DROGA GMINNA NR 110876L REMONT DROGI GMINNEJ NR 110  862L W

MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE
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Numer ogłoszenia: 102381 - 2016; data zamieszczenia : 24.06.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691,

faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ

PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M.

KRASNOBRÓD REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBRODZIE - DROGA GMINNA NR 110876L

REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY REMONT CHODNIKA PRZY

DRODZE POW. NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ

ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M.

KRASNOBRÓD Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek

175,000m2 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm ławie betonowej z oporem z odwozem na

odl. do 2 km - 65,000m Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z

wywozem na odl. do 2 km - 65,000m2 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej Holland, grub.

6cm na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 2 km 156,000 m2 Regulacja pionowa studzienek

telekomunikacyjnych betonem C-16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3, wraz z wymianą
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ramy na typ ciężki kl. C250 Żeliwnej - RCz i pokrywy typ ciężki nieryglowany kl. C250 Żeliwnej z wyw. PCz -

PCzw.- 2,000szt. Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 191.200m2 Koryta gł. śr. 20 cm

wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodnik - 148,500m2 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem

1.5 MPa, warstwa gr.10cm pod chodniki - wzmocnienie podłoża 142m2. Wykonanie wzmocnienia podłoża pod

zatokę postojową z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki, pielęgnacja piaskiem i

wodą, grubość warstwy 15 cm 171.550m2 Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 G A85 f 5 wg PN-EN13243 +

A1:2010 na zatoce postojowej, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 152.500m2 Krawężniki betonowe o

wymiarach 15x30x100cm cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej (w tym na

płask przy krawędzi jezdni - 63.5m) 129m. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej,

spoiny wypełnione zaprawą cementową - 64,500m. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6

cm kolorowej typu Holland, układanie na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem

142,000m2 Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej grubości 8 cm szarej typu Holland, układana na

podsypce cementowo-piaskowej - 152.500m2. Obsianie poboczy w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym

profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu - 38.400m2. REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBRODZIE -

DROGA GMINNA NR 110876L Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek,

równiarek - 125.500m2. Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z odwozem na odl. do 2 km -

240,000m Regulacja pionowa studzienek i Zasów wodociągowych betonem C12/15, objętość betonu w jednym

miejscu od 0,1 do 0,2 m3 -5,000szt. Regulacja pionowa studzienek sanitarnych betonem C-16/20, objętość

betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 - 2,000 szt. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy

konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kat. II-IV - 613m2 Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat.

II-IV - 613,000m2 Wykonanie wzmocnienia podłoża pod poszerzenia oraz zjazdy z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 12 cm - 538,000m2.

Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5 G A85 f 5 wg PN-EN13243 + A1 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu

20 cm - 538,000m2 Krawężniki betonowe (na wjazdach obniżone - zakończenie wjazdów leżące o wymiarach

15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej - 298,000m. Obrzeża

betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na zjazdach

-8,000m. Nawierzchnia jezdni i zjazdów z kostki brukowej grubości 8 cm kolorowej typu Starobruk, układana na

podsypce cementowo-piaskowej - 538,000m2. Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym

profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu -150,600m2 REMONT DROGI GMINNEJ NR 110 862L W

MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek,

równiarek - 202,000m2. Skropienie emulsją pod warstwy bitumiczne wraz z wcześniejszym oczyszczeniem -

3546.200m2 Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną

asfaltową AC11W z lokalnym uzupełnieniem wcześniejszym wyboi, transport mieszanki samochodami

samowyładowczymi - 154.250m2 Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem

lub uzupełnieniem gruntu - 404,000m2 REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POW. NR 3261L ULICA

LELEWELA W M. KRASNOBRÓD Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z odwozem na

odl. do 2 km - 195,000m Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod krawężnik - 68.25m2

Krawężniki betonowe (na wjazdach obniżone - zakończenie wjazdów leżące o wymiarach 15x30 cm na ławie
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betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej - 195,000m.

II.1.5)

 przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 10.08.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w części zamówienia nr 1 jeśli

udokumentuje się zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest

krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub

modernizacji dróg lub placów w technologii kostki brukowej. Wartość wykonanego zadania nie może

być mniejsza niż 50.000,00zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie

przeprowadzona na podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia Wykonawca

spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w części zamówienia nr 2 jeśli udokumentuje się

zrealizowaniem w okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie przynajmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji dróg

lub placów w technologii kostki brukowej. Wartość wykonanego zadania nie może być mniejsza niż

100.000,00zł brutto. Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na

podstawie załączonych dokumentów metodą spełnia - nie spełnia Wykonawca spełni warunek

posiadania wiedzy i doświadczenia w części zamówienia nr 3 jeśli udokumentuje się zrealizowaniem w
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okresie ostatnich pięciu lat przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednej

roboty budowlanej dotyczącej budowy lub przebudowy lub modernizacji dróg lub placów w technologii

nawierzchni bitumicznej. Wartość wykonanego zadania nie może być mniejsza niż 50.000,00zł brutto.

Ocena spełniania warunku udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie załączonych

dokumentów metodą spełnia - nie spełnia Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie

zamówienia wykonawce, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony

poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego

działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający

jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych. Zamawiający nie wykluczy z

postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, ze podjął konkretne środki

techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu

obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia

obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:
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oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

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;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg ograniczony.

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zost aną zaproszeni do udziału w post ępowaniu:  5.

Opis sposobu dokonywania wyboru wykonawców, którzy zostan ą zaproszeni do składania ofert, gdy

liczba wykonawców spełniaj ących warunki udziału w post ępowaniu b ędzie wi ększa ni ż określona w

ogłoszeniu o zamówieniu

Zamawiający po dokonaniu oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zaprosi do składania

ofert tych wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełnienia warunków w podanym niżej KRYTERIUM

KWALIFIKACYJNYM: Wykonawca otrzyma punkty za doświadczenie zawodowe wykazane ponad wymagane

minimum opisane w minimalnych wymaganiach o których mowa wyżej (t.j. w opisie spełniania warunku posiadania

wiedzy i doświadczenia), polegające na wykonaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich pięciu lat przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy - w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością

robocie budowlanej stanowiącej przedmiot zamówienia. W CZĘŚCI ZAMÓWIENIA NR 1 Zamawiający punktował

będzie roboty budowlane o wartości co najmniej 50.000,00zł brutto. Wykonawca który spełni warunki określone w

ogłoszeniu to jest, udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej roboty budowlanej ponad wymagane minimum
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obejmujące budowę lub przebudowę lub modernizację dróg lub placów w technologii kostki brukowej o wartości

wykazanej roboty budowlanej nie mniejszej niż 50.000zł brutto, oraz załączy dowód określający że robota ta

została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończona - otrzyma 1 punkt. Za każdą następną robotę budowlaną porównywalną z

przedmiotem zamówienia, i potwierdzoną dowodem określającym czy robota ta została wykonana w sposób

należyty oraz wskazującym czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

wykonawca otrzyma kolejny 1 punkt. Do składania ofert w części zamówienia nr 1 zamawiający zaprosi: -

pierwszych 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów przyznaną

zgodnie z powyższym opisem lub - wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału w

postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 5. W przypadku gdy dwóch lub więcej

wykonawców uzyska taka samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na 5 miejsce, o przyznaniu miejsca na

liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość zrealizowanych zamówień

spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie brał pod uwagę (nie będzie

przyznawał punktów) za zrealizowanie robót budowlanych o wartości poniżej 50.000,00zł brutto. W CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA NR 2 Zamawiający punktował będzie roboty budowlane o wartości co najmniej100.000,00zł brutto.

Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu to jest, udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej

roboty budowlanej ponad wymagane minimum obejmujące budowę lub przebudowę lub modernizację dróg lub

placów w technologii kostki brukowej o wartości wykazanej roboty budowlanej nie mniejszej niż 100.000zł brutto,

oraz załączy dowód określający że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący czy została

wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona - otrzyma 1 punkt. Za każdą następną

robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia, i potwierdzoną dowodem określającym czy robota

ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującym czy została wykonana zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej i prawidłowo ukończona wykonawca otrzyma kolejny 1 punkt. Do składania ofert zamawiający

zaprosi: - pierwszych 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną najwyższą liczbę punktów

przyznaną zgodnie z powyższym opisem lub - wszystkich wykonawców, którzy spełnią minimalne warunki udziału

w postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 5. W przypadku gdy dwóch lub

więcej wykonawców uzyska taka samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na 5 miejsce, o przyznaniu

miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość zrealizowanych

zamówień spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie brał pod uwagę

(nie będzie przyznawał punktów) za zrealizowanie robót budowlanych o wartości poniżej 100 000zł. W CZĘŚCI

ZAMÓWIENIA NR 3 Zamawiający punktował będzie roboty budowlane o wartości co najmniej 50.000,00zł brutto.

Wykonawca który spełni warunki określone w ogłoszeniu to jest, udokumentuje zrealizowanie co najmniej jednej

roboty budowlanej ponad wymagane minimum obejmujące budowę lub przebudowę lub modernizację dróg lub

placów w technologii nawierzchni bitumicznej o wartości wykazanej roboty budowlanej nie mniejszej niż 50.000zł

brutto, oraz załączy dowód określający że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujący czy

została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona - otrzyma 1 punkt. Za każdą

następną robotę budowlaną porównywalną z przedmiotem zamówienia, i potwierdzoną dowodem określającym

czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującym czy została wykonana zgodnie z zasadami
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sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona wykonawca otrzyma kolejny 1 punkt. Do składania ofert w części

zamówienia nr 3 zamawiający zaprosi: - pierwszych 5 wykonawców, którzy spełniają wymagane warunki i osiągną

najwyższą liczbę punktów przyznaną zgodnie z powyższym opisem lub - wszystkich wykonawców, którzy spełnią

minimalne warunki udziału w postępowaniu, jeżeli liczba wykonawców będzie mniejsza lub równa liczbie 5. W

przypadku gdy dwóch lub więcej wykonawców uzyska taka samą liczbę punktów kwalifikujących wykonawcę na 5

miejsce, o przyznaniu miejsca na liście zaproszonych do składania ofert będzie decydować sumaryczna wartość

zrealizowanych zamówień spełniających warunki opisane powyżej. Zamawiający w żadnym wypadku nie będzie

brał pod uwagę (nie będzie przyznawał punktów) za zrealizowanie robót budowlanych o wartości poniżej 50 000zł

brutto.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 90

2 - warunki gwarancji - 10

IV.2.2)

 przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.

Zamawiający na podstawie art. l44 ust. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych Przewiduje możliwość zmiany

zawartej umowy w następujących przypadkach: 1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też

powołania nowych, w przypadku: a)śmierci, b)rozwiązania stosunku pracy, c)utraty uprawnień niezbędnych do

wykonywania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, d) choroby powyżej 14 dni potwierdzonej zaświadczeniem

lekarskim, e) innych zdarzeń losowych zaistniałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy,

skutkujących obiektywną niemoŜliwością pełnienia funkcji przez daną osobę, wynikających z okoliczności, których

mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie

możliwe na uzasadniony obiektywnymi okolicznościami wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez

Zamawiającego kandydatury innej osoby. Wniosek, o którym mowa w zdaniu powyżej, Wykonawca przedkłada

Zamawiającemu. 2) zmiana podwykonawcy lub rezygnacja z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu

zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłączcie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy

o jego rezygnacji z udziału realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec wykonawcy i tytułu

realizacji umowy. JeŜeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach

Wykonawca powoływał się, na Zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień Publicznych, w

celu wykazania spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy prawo

zamówień publicznych, zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, Ŝe Wykonawca wykaŜe, Ŝe proponowany

inny podwykonawca (lub wykonawca samodzielnie) spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niŜ Wymagany w
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trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 3) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ

na realizację przedmiotu umowy, b) jeŜeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły

wyższej, to jest niezwykłych i nieprzewidzianych okoliczności niezależnych od strony, która się na nie powołuje i

których konsekwencji mimo zachowania należytej staranności nie można było przewidzieć przed wszczęciem

postępowania o udzielenie zamówienia Publicznego. Pod pojęciem siły wyższej na potrzeby niniejszego warunku,

rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne: o charakterze niezależnym od stron, którego nie można było przewidzieć

na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, którego nie moŜna uniknąć ani któremu strony nie mogły

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyŜszą

warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: -powódź, silne wiatry, obfite opady

atmosferyczne, ekstremalny upał lub mróz, nietypowe dla obszaru, na którym realizowany jest przedmiot umowy,

szczególnie w dłuższym okresie, na podstawie prowadzonego przez wykonawcę dziennika pogody, inne zdarzenia

związane z działaniem sił natury, nietypowe dla tego obszaru. 4) inne zmiany niŜ wymienione w pkt 1 - 3 w

następujących sytuacjach: a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej

w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych; b) dopuszczalne są

wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, Ŝe wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o

zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o

udzielenie zamówienia publicznego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w

Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  01.07.2016

godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE

POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE

POW. NR 3261L ULICA LELEWELA W M. KRASNOBRÓD - DZIAŁKA NR EWID.: 2136 W OBRĘBIE

KRASNOBRÓD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  BUDOWA ZATOKI POSTOJOWEJ

ORAZ PRZEBUDOWA CHODNIKA PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 3261L ULICA LELEWELA W M.

KRASNOBRÓD Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek
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175,000m2 Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30cm ławie betonowej z oporem z

odwozem na odl. do 2 km - 65,000m Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce

piaskowej z wywozem na odl. do 2 km - 65,000m2 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej

betonowej Holland, grub. 6cm na podsypce piaskowej z wywozem na odl. do 2 km 156,000 m2 Regulacja

pionowa studzienek telekomunikacyjnych betonem C-16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2

m3, wraz z wymianą ramy na typ ciężki kl. C250 Żeliwnej - RCz i pokrywy typ ciężki nieryglowany kl. C250

Żeliwnej z wyw. PCz - PCzw.- 2,000szt. Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV -

191.200m2 Koryta gł. śr. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod chodnik - 148,500m2 Podbudowy z

kruszywa stabilizowanego cementem 1.5 MPa, warstwa gr.10cm pod chodniki - wzmocnienie podłoża

142m2. Wykonanie wzmocnienia podłoża pod zatokę postojową z kruszywa stabilizowanego cementem o

Rm=2.5 MPa z betoniarki, pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 15 cm 171.550m2 Warstwa z

kruszywa łamanego 0/31.5 G A85 f 5 wg PN-EN13243 + A1:2010 na zatoce postojowej, grubość warstwy

po zagęszczeniu 20 cm - 152.500m2 Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm cm na ławie

betonowej z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej (w tym na płask przy krawędzi jezdni -

63.5m) 129m. Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione

zaprawą cementową - 64,500m. Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej

typu Holland, układanie na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem 142,000m2

Nawierzchnia zatoki postojowej z kostki brukowej grubości 8 cm szarej typu Holland, układana na podsypce

cementowo-piaskowej - 152.500m2. Obsianie poboczy w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem

lub uzupełnieniem gruntu - 38.400m2. REMONT CHODNIKA PRZY DRODZE POW. NR 3261L ULICA

LELEWELA W M. KRASNOBRÓD - DZIAŁKA NR EWID.: 2136 W OBRĘBIE KRASNOBRÓD Mechaniczna

rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm z odwozem na odl. do 2 km - 195,000m Koryta o śr. głęb. 40

cm wykonywane w gruntach kat. II-IV pod krawężnik - 68.25m2 Krawężniki betonowe (na wjazdach

obniżone - zakończenie wjazdów leżące) o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem C8/10, na

podsypce cementowo-piaskowej - 195,000m.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 10.08.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. warunki gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  REMONT ULICY NADRZECZNEJ W KRASNOBRODZIE - DROGA GMINNA NR 110

876L..

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy

krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek - 125.500m2. Mechaniczna rozbiórka krawężników

betonowych 15x30 cm z odwozem na odl. do 2 km - 240,000m Regulacja pionowa studzienek i Zasów

wodociągowych betonem C12/15, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 -5,000szt. Regulacja

pionowa studzienek sanitarnych betonem C-16/20, objętość betonu w jednym miejscu od 0,1 do 0,2 m3 -
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2,000 szt. Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, w gruntach kat. II-IV

- 613m2 Koryta o śr. głęb. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV - 613,000m2 Wykonanie wzmocnienia

podłoża pod poszerzenia oraz zjazdy z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2.5 MPa z betoniarki,

pielęgnacja piaskiem i wodą, grubość warstwy 12 cm - 538,000m2. Warstwa z kruszywa łamanego 0/31.5

G A85 f 5 wg PN-EN13243 + A1 2010, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - 538,000m2 Krawężniki

betonowe (na wjazdach obniżone - zakończenie wjazdów leżące o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej

z oporem C8/10, na podsypce cementowo-piaskowej - 298,000m. Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm

na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem na zjazdach -8,000m. Nawierzchnia jezdni i

zjazdów z kostki brukowej grubości 8 cm kolorowej typu Starobruk, układana na podsypce cementowo-

piaskowej - 538,000m2. Obsianie poboczy i skarp w gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub

uzupełnieniem gruntu -150,600m2.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.10.00-5, 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 10.08.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. warunki gwarancji - 10

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  REMONT DROGI GMINNEJ NR 110862L W MIEJSCOWOŚCI MAJDAN MAŁY.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Usunięcie warstwy ziemi (humusu) przy

krawędzi jezdni za pomocą spycharek, równiarek - 202,000m2. Skropienie emulsją pod warstwy bitumiczne

wraz z wcześniejszym oczyszczeniem - 3546.200m2 Wykonanie warstwy wyrównawczej na istniejącej

nawierzchni mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC11W z lokalnym uzupełnieniem wcześniejszym

wyboi, transport mieszanki samochodami samowyładowczymi - 154.250m2 Obsianie poboczy i skarp w

gruncie wraz z lokalnym niezbędnym profilowaniem lub uzupełnieniem gruntu - 404,000m2.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.30.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 10.08.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 90

2. warunki gwarancji - 10
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