
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 995 mb"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHOTCZA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000534747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 60

1.5.2.) Miejscowość: Chotcza-Józefów

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-312

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chotcza.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chotcza.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 995 mb"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d982d60-97cd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00042923

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00024952/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niemieryczów o dł. 995 mb

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
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SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeSelvet

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeSelvet

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między 
Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej
https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeSelvet. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu opisane zostały w SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie
dostępne: https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeSelvet

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Nie dotyczy

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje:
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym – dł. 995 mb
Podbudowy
Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych ( 995 m x 3,50 m + rozjazd 140m2) x2 – 7245 m2 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm bez odwozu urobku (wpięcia do
istniejącej nawierzchni) (20 m x 3,50m) – 70 m2
Mechaniczne oczyszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych (995m x 3,50 m +rozjazd 140 m2) – 3465
m^2 
Nawierzchnie betonu asfaltowego 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego śr .gr . 3 cm (75 kg /m^2) , warstwa wyrównawczo-wiążąca z AC 16P (995 mb
x 3,50 m + rozjazd 140 m2) - 271,69 t
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa ścieralna z AC 8S (995 m x 3,50m +rozjazd 140 m2) dla
ruchu KR-1/2 – 1990 m2
Roboty wykończeniowe
Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm śr.gr.7 cm szer.
1,00 m (995 mb x 1,00 m )x 2 – 1990 m2
Zakres robót obejmuje:
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Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach drogowych dla trasy drogowej w terenie równinnym – dł. 995 mb
Podbudowy
Mechaniczne skropienie warstw bitumicznych ( 995 m x 3,50 m + rozjazd 140m2) x2 – 7245 m2 
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno, średnia grubość warstwy 5 cm bez odwozu urobku (wpięcia do
istniejącej nawierzchni) (20 m x 3,50m) – 70 m2
Mechaniczne oczyszczanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznych (995m x 3,50 m +rozjazd 140 m2) – 3465
m^2 
Nawierzchnie betonu asfaltowego 
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego śr .gr . 3 cm (75 kg /m^2) , warstwa wyrównawczo-wiążąca z AC 16P (995 mb
x 3,50 m + rozjazd 140 m2) - 271,69 t
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego gr. 4 cm, warstwa ścieralna z AC 8S (995 m x 3,50m +rozjazd 140 m2) dla
ruchu KR-1/2 – 1990 m2
Roboty wykończeniowe
Wykonanie umocnienia poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0-31,5 mm śr.gr.7 cm szer.
1,00 m (995 mb x 1,00 m )x 2 – 1990 m2

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-28

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena, okres gwarancji

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna , że wykonawca spełnia warunek w zakresie zdolności zawodowej, jeżeli:
Wykonawca nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
należycie wykonał przynajmniej 1 robotę polegającą na budowie lub przebudowie drogi w skład której wchodziło wykonanie
nawierzchni asfaltowej o powierzchni min. 1 000 m2 
W przypadku wykonania robót o których mowa wyżej w ramach konsorcjum, Wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że w
ramach konsorcjum wykonał własnymi silami roboty polegające na budowie lub przebudowie drogi w skład której wchodziło
wykonanie nawierzchni asfaltowej o powierzchni min 1 000 m2
Ocena potwierdzenia czy wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz wykazał spełnienie warunków udziału w postepowaniu
nastąpi wg formuły „ spełnia – nie spełnia” na podstawie wymaganych i załączonych przez wykonawcę dokumentów i
oświadczeń w rozdziale VIII Podmiotowe środki dowodowe.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przewiduje możliwość zmian w treści zawartej
umowy w stosunku do treści oferty w zakresie 
1. zmiana stawki podatku VAT(w przypadku zmian ustawowych);
2. określonym w paragrafie 5 ust 2 - przedłużenie terminu;
3. Osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy i Zamawiającego
Zmiana treści umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu, pod rygorem nieważności

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:20

8.2.) Miejsce składania ofert: https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeSelvet

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-03 10:20
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://chotcza.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeSelvet
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-03 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



