GMINA CHORZE l C
ul Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon; 550667882

Ogłoszenie nr 597243-N-2019 z dnia 2019-09-16 r.
Gmina Chorzele: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaz, gmina Chorzele,
polegająca na budowie chodnika”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane.
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu łub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:
Nie
Nazwa projektu łub programu:-----

^

k
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O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, łub 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/powierzyłi
przeprowadzenie postępowania:
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyłi prowadzenie
postępowania:----Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających:
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów;----Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej :
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:----Informacje dodatkowe:----1 .1) NAZWA I ADRES: Gmina Chorzele, krajowy numer identyfikacyjny
55066788200000, ul. ul. Stanisława Komosińskiego 1 , 06-330 Chorzele, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 29 751 65 40, e-mail sekretariat@chorzele.pl, faks 29 751
65 30.
Adres strony internetowej (URL): www.chorzele.pl
Adres profilu nabywcy:----Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne----I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA Qeżeli 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):----1.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
Tak
www.bip.chorzele.pl/Przetargi
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nałeży przesyłać:
Ełektronicznie:
Nie
adres ----Dopuszczone jest przesłanie ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:----Wymagane jest przesłanie ofert łub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ. Oferty należy złożyć/przesłać na adres:
Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele.
Adres:
Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele , pokój nr 2 (sekretariat I piętro).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń łub formatów
płików, które nie są ogółnie dostępne:
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)----SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gmirmej w
miejscowości Łaz, gmina Chorzele, polegająca na budowie chodnika.
Numer referencyjny: PN/10/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny:
Nie
11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
11.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:----Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części łub 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 j a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łaz, gmina
Chorzele, polegająca na budowie chodnika”.
Zakres robót obejmuje:
- budowę chodnika jednostronnego o długości 1239,OOm w granicach pasa drogowego,
- budowę zjazdów indywidualnych i publicznych w obrębie budowy chodnika,
- budowę elementów odwodnienia tj. 2 wpustów ulicznych ze studniami chłonnymi i
przykanalikami oraz płyt ażurowych stanowiących złoże chłonne pomiędzy chodnikiem a
krawędzią j ezdni,
- zabezpieczenie istniejącej sieci telekomunikacyjnej.
Długość projektowanego chodnika wynosi km=l+239,00.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano przebudowę drogi gminnej polegającą na
budowie chodnika jednostroimego (nawierzchnia z kostki betonowej) wraz ze zjazdami
indywidualnymi i publicznymi (nawierzchnia z kostki betonowej). Chodnik zaprojektowano w
przekroju jednostrormym o spadku 2% w stronę osi jezdni oraz o zmiennej szerokości
uzależnionej od warunków miejscowych. Na pierwszym odcinku zlokalizowanym od początku
opracowania do skrzyżowania z drogami gminnymi (długość ok. 314,50m) szerokość chodnika
będzie wynosić min. l,35m. Na pozostałym odcinku (wzdłuż drogi gminnej relacji Sosnówek
- Łaz - Pruskołęka) szerokość chodnika będzie wynosić min. l,75m. Szerokość odcinka
chodnika miedzy zjazdem na działkę o nr geodezyjnym 524 i 525 wynosić będzie 3,26m w
związku z potrzebą wykorzystania go jako peronu autobusowego.
Projektowany chodnik zostanie nawiązany wysokościowe do istniejącej krawędzi jezdni,
istniejącego terenu, istniejących ogrodzeń, projektowanych zjazdów indywidualnych i
publicznych.
Zaprojektowano zjazdy indywidualne na posesje prywatne o szerokości jezdni od 3,40m do
5,OOm oraz zjazdy publiczne o szerokości od 3,5Om do 5,OOm z kostki betonowej.
Nawierzchnie zjazdów i dojścia do furtek oddzielono od siebie kolorystycznie.
Przecięcie krawędzi zjazdów indywidualnych i drogi zaprojektowano jako skos 1:1. Przecięcie
krawędzi nawierzchni zjazdów publicznych i drogi wyokrąglono lukami kołowymi o
promieniach R=6,0m i R=5,0m. Pochylenie podłużne zjazdów w obrębie projektowanej korony
drogi dostosowano do jej uksztahowania.
Lokalizacja zjazdów na działki niezabudowane została podana orientacyjnie. Dopuszcza się
zmianę lokalizacji zjazdów bez akceptacji projektanta.
Barwa oraz deseń układania kostki betonowej chodnika i zjazdów zostanie uzgodniona z
Inwestorem.
Ubytki w nawierzchni jezdni w obrębie opracowania należy wypełnić kostką granitową
regularną (boki i dół cięte, wierch łupany) na podsypce cementowo-piaskowej i podbudowie z
mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5.

Konstrukcja nawierzchni chodnika i dojść do furtek:
- warstwa ścieralna: kostka betonowa (kolor) gr. 6cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza (warstwa górna)
mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr 15cm,
- grunt istniejący.
Konstrukcja nawierzchni zjazdów:
- warstwa ścieralna: kostka betonowa (kolor) gr. 8cm,
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm,
- podbudowa zasadnicza (warstwa górna)
mieszanka niezwiązana z kruszywem C50/30, frakcja 0/31,5 gr 25cm,
- grunt istniejący.
Krawężniki, obrzeża, oporniki betonowe:
Nawierzchnię istniejącej jezdni od płyt ażurowych wydzielono obrzeżem betonowym
6x20cm na podsypce cementowo-piaskowej.
Nawierzchnię chodnika obramowano krawężnikiem betonowym 15x30cm na ławie
betonowej z opornikiem z betonu C8/10 od strony jezdni oraz obrzeżem betonowym 8x30cm
na podsypce cementowo-piaskowej od drugiej strony.
Nawierzchnię wszystkich zjazdów wydzielono od posesji opornikiem betonowym
12x25cm na podsypce cementowo - piaskowej.
Nawierzchnię zjazdów na drodze podporządkowanej wydzielono od jezdni oraz płyt
ażurowych krawężnikiem betonowym najazdowym 15x22cm na ławie betonowej z opornikiem
z betonu C8/10.
Nawierzchnię zjazdów na drodze gminnej relacji Sosnówek - Łaz - Pruskołęka od
jezdni wydzielono opornikiem betonowym 12x25cm na ławie betonowej z opornikiem z betonu
C8/10.
Nawierzchnię zjazdów publicznych wydzielono od nawierzchni chodnika opornikiem
betonowym 12x25cm.
Odwodnienie:
Wody deszczowe i roztopowe z proj. chodnika oraz z części jezdni w większości będą
odprowadzone powierzchniowo poprzez zastosowanie odpowiednich spadków podłużnych i
poprzecznych do odbiorników:
• zlewnia 1 - do projektowanych wpustów ulicznych i dalej do studni chłonnych,
• zlewnia 2 - powierzchniowo na chłonną nawierzchnię z płyt ażurowych (złoże chłonne).
Pozostała część jezdni, której spadki skierowane są w stronę przeciwną do projektowanego
chodnika, odwadniana będzie jak przed przebudową - za pomocą wyprofilowanych spadków
w kierunku istniejących poboczy i zieleni zlokalizowanej przyjezdni.
Oznakowanie:
Wykonanie oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu - organizację ruchu
drogowego ujęto w oddzielnym opracowaniu tj. w Projekcie stałej organizacji ruchu - załącznik
nr 11 do SIWZ.
Wykonawca na czas realizacji zamówienia opracuje, uzgodni oraz wdroży do realizacji projekt
czasowej organizacji ruchu.
Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających między innymi z:
• obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe - wykonanie inwentaryzacji powykonawczej),
• doprowadzenia terenu przyległego do stanu jak przed rozpoczęciem prac,
• wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do należytego
wykonania robót,
• usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi.

UWAGA:
1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załącznikach do SIWZ,
które stanowią:
a) Projekt Budowlany - załącznik nr 4 do SIWZ,
b) Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr łO
do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0
45111300-1
45112210-0
45112730-1
45231000-5
45233200-1
45233290-8
11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:----(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)----11.7) 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: —
11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
w miesiącach: ---- lub dniach:----lub
data rozpoczęcia:------ lub zakończenia: 2019-12-18
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-18
II. 9) Informacje dodatkowe:--SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWT4YM. EKONOMICZNYM.
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III. l) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III. 1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe----III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 900.000,00 PLN.
W przypadku Wykonaweów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w/w
warunek. Wykonawcy mogą spełniać łąeznie, t.j. dopuszczalne jest sumowanie kwot
z polis wykonawców w celu uzyskania sumy gwarancyjnej nie nmiejszej niż 900.000,00 PLN.
Informacje dodatkowe----III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
1) wykonał nie weześniej niż w okresie ostatnich 5 łat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jedną robotę budowlaną (wykonaną w ramach jednej umowy) polegająeą na przebudowie/
budowie/rozbudowie drogi, chodników lub ciągów pieszo-rowerowych, placów
postojowych, parkingowych i innych obiektów z kostki betonowej, kostki brukowej, kostki
granitowej, płyt ażurowych itp. o wartości minimum 900 000,00 zł brutto.
Przez wykonanie zamówienia należy rozumieć wystawienie, co najmniej Swiadeetwa
Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie
Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w
których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia)
2) dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadająeymi n/w
uprawnienia i doświadczenie:
a) osobą/osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi:
- kierownika budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności drogowej
oraz posiada co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub
kierowaniu robotami w specjalności drogowej.
b) Okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania
zawodu związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty
uzyskania wymaganych uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania
ofert w niniejszym postępowaniu.
c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dopuszcza się wykazywanie spełniania warunków, o których mowa w pkt 2) ppkt a),
zarówno samodzielnie przez jednego Wykonawcę jak i łącznie.
Zamawiająey 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:
Tak
Informacje dodatkowe:----III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
111.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
111.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp: Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluezenia: Tak (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 sełekcji: Nie
111.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2) Uwaga: Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadzie określonej w art, 22a ustawy Pzp, będzie zobowiązany złożyć dokumenty, o których
mowa w pkt 1) powyżej, dotyczące tych podmiotów. 3)Jeżełi wykonawca ma siedziby lub
miejsce zamieszkania pozn terytorium Rz:eczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w pkt. 1) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedziby lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4)Dokumenty, o których mowa w pkt. 3)
powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5)Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3) zastępuje się je
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby
albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sadowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanawiania pkt 4)
mają zastosowanie.
111.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO 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:
ajwykaz robót budowlanych 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 Y^^ykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należy^cie, 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 jeżełi z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty;
bjwykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c)dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sum^
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa w lit. c powyżej. Zamawiający dopuszcza
złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:---111.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST.
1 PKT 2 USTAWY PZP----111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt HI.3) - III.6)
1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 3, 3a do SIWZ 2.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów załączy do oferty zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ.
3.Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1
do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących
wspólnie), o ile pełnomocnik składa ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
lY.l) OPIS
lY .l.l) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IY.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 30.000,00 złotych, słownie: trzydzieści tysięcy złotych.
3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:
IjWadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach w zależności od
wyboru wykonawcy: a)w pieniądzu, b)w poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest
zobowiązaniem pieniężnym, c)w gwarancjach bankowych, d)w gwarancjach
ubezpieczeniowych, e)w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240), 2)Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w
Przasnyszu Nr 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 z adnotacją:" Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Łaz, gmina Chorzele, polegająca na budowie chodnika ". Do oferty należy
dołączyć kopię polecenia przelewu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 3)Wadium
wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4)Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5)Wadium musi obejmować okres związania
ofertą, tj. 30 dni od terminu składania ofert. 6)Wadium wniesione w pieniądzu należy złożyć z
odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu trwania rozliczeń
międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin
uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 7)Wadium wniesione w pieniądzu, zostanie
zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji
bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 8)Wadium
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wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z ofertą w
osobnej kopercie. Dokument wadialny musi identyfikować wykonawcę, oraz zawierać
informację, iż stanowi zabezpieczenie wadium w przedmiotowym postępowaniu. 9)Polisa,
poręczenie, gwarancja łub inny dokument stanowiący formę wadium winno zawierać
stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty
wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela.
Wadium nie może zawierać zapisów ograniczających obowiązek zapłaty wadium. 10)W
przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form
wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu. lljWadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert. 4.Zwrot wadium. IjZamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem
art. 46 ust. 4a ustawy pzp (opisanego w pkt 14.5. a) SIWZ). 2)Wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po
zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3)Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 4)Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,
któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.l ustawy pzp (opisanego w pkt. 14.4.1
SIWZ) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5)Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu. Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami
wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew
pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 4.Utrata wadium. Zamawiający
zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: a)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o
którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1
ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub
nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej. b)Wykonawca, którego oferta została wybrana: -odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
IY.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:----IY.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:----IY.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:

Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie
IV. 1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców----Przewidywana minimalna liczba wykonawców----Maksymalna liczba wykonawców ----Kryteria selekcji wykonawców:----IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:----Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:---Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:----Informacje dodatkowe:----Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:----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:
Nie
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: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:---IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
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