Gmina Czarny Dunajec

znak sprawy: RB.271.18.2017

Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych
na terenie Gminy Czarny Dunajec
-

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości zamówienia
POWYŻEJ 30 000 EURO oraz PONIŻEJ kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

p.n.: Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec
Numer sprawy u Zamawiającego: RB.271.18.2017
Data zamieszczenia ogłoszenia na portalu UZP: 17/07/2017, nr ogłoszenia w BZP: 552211-N–2017
Zamieszczenia ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie
Nazwa projektu lub programu: ---O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność
ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową
integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22
ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w
%): -----

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania: nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: nie dotyczy
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: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czarny Dunajec, Urząd Gminy Czarny Dunajec, krajowy numer identyfikacyjny: 49525000537757, ul.
Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec, woj. Małopolskie, państwo, tel. (+48) 18-26-135-40, e-mail, faks (+48) 18-26-135-30.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarny-dunajec.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
I.3 ) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego
przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest
odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w
imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): nie dotyczy
I.4 ) KOMUNIKACJA
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać pod adresem (URL): tak
www.czarny-dunajec.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: tak
www.czarny-dunajec.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie dotyczy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie
adres: ------Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak
Inny sposób: pisemny, oferta powinna być napisana w języku polskim na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką
Adres: Urząd Gminy Czarny Dunajec, 34-470 Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, sekretariat (II piętro) - pokój nr 40
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnodostępne: nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) : nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy
Czarny Dunajec
Numer referencyjny: RB.271.18.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie
II. 2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II. 3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienia 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: -----
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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:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych na terenie Gminy Czarny Dunajec.
Całość zamówienia podzielona została 4 części
Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załączniku nr 9 do SIWZ - Przedmiary robót oraz w załączniku nr 10 do SIWZ Przekroje typowe.
II. 5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233142-6
II. 6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia) :
Wartość bez VAT: -------- Waluta: PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie
obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie
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:
Data zakończenia: 06/10/2017r.
II.9) Informacje dodatkowe: brak

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. 1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III. 3.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe: brak
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie szczegółowych wymagań.
Informacje dodatkowe: brak
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z należytą starannością roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: polegające na wykonaniu remontu, budowy, przebudowy bądź odbudowy
dróg o nawierzchni:
 dla części 1: tłuczniowej bądź bitumicznej wraz z podbudową o łącznej długości co najmniej 0,4 kilometra;
 dla części 2: tłuczniowej bądź bitumicznej wraz z podbudową o łącznej długości co najmniej 0,2 kilometra;
 dla części 3: tłuczniowej bądź bitumicznej wraz z podbudową o łącznej długości co najmniej 0,2 kilometra;
 dla części 4: tłuczniowej bądź bitumicznej wraz z podbudową o łącznej długości co najmniej 0,2 kilometra;
W przypadku wykazania kilku dróg o długościach mniejszych niż wymagana, długości wynikające z poświadczeń/referencji będą
sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Warunek ten ma być spełniony:
 samodzielnie przez Wykonawcę , lub
 przez minimum jeden inny podmiot udostępniający wykonawcy swoją wiedze i doświadczenie i który zrealizuje te roboty
budowlane ,lub
 w przypadku wykonawców wspólnych - samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.
2. wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) tj. upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i
nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu
tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia
wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo
budowlane (tekst jednolity - (Dz. U. z 2016, poz. 290 z późn. zm.) oraz przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394).
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp: tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON
WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zamawiający wymaga złożenia:
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp -
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chyba, że Wykonawca wskaże dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych. W przypadku oferty
składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z wykonawców
oddzielnie (jeśli dotyczy).
Uwaga !
Jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp,
zobowiązany jest złożyć w odniesieniu do tych podmiotów ww. dokument.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy, który nie jest podmiotem na którego
zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, zobowiązany jest złożyć w
odniesieniu do tego Podwykonawcy ww. dokument .
2) Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – w przypadku gdy
wykonawca nie dostarczy tego oświadczenia samoczynnie w terminie określonym w pkt. 9.1.6 SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający informuje, że jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia
aktualnych oświadczeń lub dokumentów [art. 26 ust. 2f ustawy pzp].
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE
ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto Wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą:
1) w terminie 3 dni od dnia upublicznienia przez zamawiającego na stronie internetowej ( www.czarny-dunajec.pl w zakładce
„Przetargi i konkursy”) informacji z otwarcia ofert o których mowa w art. 86 ust 5 ustawy pzp, , każdy wykonawca, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o
których mowa w pkt. 8.1.12 SIWZ przekazuje zamawiającemu oświadczenie, o przynależności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do
SIWZ. (W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę niniejsze oświadczenie ma być złożone przez każdego z
wykonawców). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca
powinien przestawić, pod rygorem wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie;
2) wypełniony i podpisany formularz oferty – którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ;
3) uproszczony kosztorys ofertowy;
4) pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie:
a) w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do
podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy,
b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego
z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
5) Oświadczenie dotyczące wskazania części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy/om
wraz z podaniem nazw firm będących podwykonawcami (jeżeli dotyczy) [art. 36b ust. 1 ustawy pzp] - załącznik nr 5 do SIWZ;
6) Zobowiązanie innego podmiotu ( na zasobach którego polega wykonawca) do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SIWZ). Zamawiający wymaga aby
dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego (dokument ma być złożony w oryginale) wyrażał w sposób
wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać:
a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: nie
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
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: tak
Informacje dodatkowe: brak
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie
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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: nie dotyczy
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: ---Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy
ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z
ogłoszeniem) : nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: ---Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich
udostępnienia: nie dotyczy
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli
licytować (minimalne wysokości postąpień): nie dotyczy
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
nie dotyczy
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: nie dotyczy
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: ----Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: nie dotyczy
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria:
Znaczenie:
Cena
60
Gwarancja
40
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli dotyczy)
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji: nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące
podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy
Wstępny harmonogram postępowania: nie dotyczy
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: nie dotyczy
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert
wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy
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: ---Licytacja wieloetapowa
etap:
czas trwania etapu:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: ---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: ----
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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:
Szczegółowe zapisy odnośnie przewidywanych zmian umowy, zawarto w §13 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Wykonawca składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego , uczestników postępowania oraz
inne uprawnione podmioty danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz.
926 z późn. zm.) zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej;
2. Zamawiający informuje, że dane osobowe, o których mowa w ppkt. 1), przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie
usprawiedliwionego celu, jakim jest w szczególności: - przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą; - dokonanie rozliczenia i płatności związanych z
realizacja umowy; -przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne
uprawnione podmioty; -ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, powinien wskazać w sposób nie budzący wątpliwości, które informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz powinien zastrzec, że nie mogą być udostępniane. Wykonawca powinien również wykazać,
nie później niż w terminie składania ofert, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów
art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn. zm.).
Wykonawca powinien więc wykazać, iż zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do dnia składania ofert, mają charakter
techniczny, technologiczny, organizacyjny lub posiadają wartość gospodarczą oraz wykonawca podjął w stosunku do nich czynności
zmierzające do zachowania ich w poufności. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Powyższe informacje muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503, z późn.
zm.)” - zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Powyższe zasady mają zastosowanie do informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa, zawartych w szczególności w oświadczeniach, wyjaśnieniach i dokumentach składanych przez wykonawcę w toku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, przy czym wskazanie tych informacji oraz wykazanie, że stanowią one tajemnicę
przedsiębiorstwa powinno nastąpić przed upływem terminu do złożenia przez wykonawcę wyjaśnień lub uzupełnień.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 03/08/2017 godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
Wskazać powody: nie dotyczy
Język lub języki, w jakich muszą być sporządzone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień
na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, Urząd Gminy Czarny Dunajec, ul. Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec,
(sala obrad, II piętro) dnia 03/08/2017 roku, godz. 12.00

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Drogi – nawierzchnia bitumiczna

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:

Wykonanie przebudowy drogi gminnej „Przy Kościele w Miętustwie” nr ewid. 18072/1 w miejscowości Ciche. Przebudowa
obejmuje odcinek w km 0+000 – 0+075, długości 0,075 km, szer. 3,0-4,0 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 odwodnienie;
 podbudowa;
 nawierzchnia i pobocza.

Wykonanie remontu drogi gminnej „Na Grapie-lewa odnoga” nr ewid. 17903/1 w miejscowości Ciche. Remont obejmuje odcinek
w km 0+010 – 0+082, długości 0,072 km, szer. 3,0 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 odwodnienie;
 podbudowa;
 nawierzchnia i pobocza.

Wykonanie remontu drogi gminnej „Na Grapie-prawa odnoga” nr ewid. 17902/1 w miejscowości Ciche. Remont obejmuje
odcinek w km 0+000 – 0+068, długości 0,068 km, szer. 3,0 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 podbudowa;
 nawierzchnia i pobocza.

5



Wykonanie przebudowy drogi gminnej „Strączkowa” nr ewid. 18055 w miejscowości Ciche. Przebudowa obejmuje odcinek w km
0+000 – 0+122, długości 0,122 km, szer. 2,5 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 odwodnienie;
 podbudowa;
 nawierzchnia i pobocza.

Wykonanie remontu wjazdu przy Lodowisku w miejscowości Czarny Dunajec.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 nawierzchnia i pobocza.

Wykonanie przebudowy drogi gminnej „Do Hatosa” nr ewid. 6347/3 w miejscowości Czerwienne. Przebudowa obejmuje odcinek
w km 0+000 – 0+128, długości 0,128 km, szer. 3,0 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 podbudowa;
 nawierzchnia i pobocza;
 roboty wykończeniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja
40
6) INFORMACJE DODATKOWE: brak

Część nr: 2 Nazwa: Drogi – nawierzchnia bitumiczna

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:

Wykonanie przebudowy drogi gminnej „Pod Lipą” nr ewid. 5028 w miejscowości Odrowąż. Przebudowa obejmuje odcinek w km
0+000 – 0+126, długości 0,126 km, szer. 3,0 m.
Zakres robót:
 podbudowa;
 nawierzchnia;
 roboty wykończeniowe.

Wykonanie remontu drogi gminnej „Przez Wieś” nr ewid. 3662/3 w miejscowości Wróblówka. Remont obejmuje odcinek w km
0+305 – 0+385, długości 0,08 km, szer. 4,0 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 podbudowa;
 nawierzchnia i pobocza.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja
40
6) INFORMACJE DODATKOWE: brak

Część nr: 3 Nazwa: Drogi – nawierzchnia bitumiczna

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:

Wykonanie remontu placu postojowego „Przy Szkole Podstawowej” w miejscowości Stare Bystre. Remont obejmuje odcinek w
km 0+000 – 0+76, długości 0,076 km, szer. 3,0-7,5 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 podbudowa;
 nawierzchnia i pobocza.

Wykonanie remontu drogi gminnej „Do Kietów” w miejscowości Stare Bystre. Remont obejmuje odcinek w km 0+230 – 0+330,
długości 0,10 km, szer. 3,0 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 podbudowa;
 nawierzchnia i pobocza;
 odwodnienie.
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2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja
40
6) INFORMACJE DODATKOWE: brak

Część nr: 4 Nazwa: Drogi – nawierzchnia tłuczniowa

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:

Wykonanie remontu drogi gminnej „Takuśki Chodnik” nr ewid. 6871 w miejscowości Czerwienne. Remont obejmuje odcinek w
km 0+000 – 0+090, długości 0,09 km, szer. 4,0 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 odwodnienie;
 podbudowa;
 nawierzchnia;
 roboty wykończeniowe.

Wykonanie remontu drogi gminnej „Na Rola” w miejscowości Czerwienne. Remont obejmuje odcinek w km 0+000 – 0+160,
długości 0,16 km, szer. 4,0 m.
Zakres robót:
 roboty przygotowawcze;
 odwodnienie;
 podbudowa;
 nawierzchnia;
 roboty wykończeniowe.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2, 45233142-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta: PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 06/10/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria
Znaczenie
Cena
60
Gwarancja
40
6) INFORMACJE DODATKOWE: brak

zatwierdził:
Wójt Gminy Czarny Dunajec
Józef Babicz
sporządził: Piotr Zmarzliński

dnia: 17/07/2017 r.

Miejsce publikacji:
 Biuletyn Zamówień Publicznych
 Strona internetowa Gminy Czarny Dunajec - www.czarny-dunajec.pl
 Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego - UG Czarny Dunajec (I piętro)
Termin opublikowania ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: od dnia 17/07/2017 r. do dnia 03/08/2017 r.
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