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Częstochowa: Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego 

Numer ogłoszenia: 91072 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  

V zamówienia publicznego 

 
zawarcia umowy ramowej 

 
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie , ul. Sobieskiego 9, 42-217 Częstochowa, woj. śląskie, tel. 034 3785467, 

faks 034 3785468. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pzdczestochowa.4bip.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 
http://www.pzdczestochowa.4bip.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w 
Koniecpolu przy ul. Słowackiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 
polegających na budowie budynku gospodarczego dla Obwodu Drogowo Mostowego nr 2 w Koniecpolu przy ul. Słowackiego. Ogólny 

zakres robót związanych z realizacją ww. zadania inwestycyjnego 1- Budowa budynku gospodarczego obejmuje wykonanie następujących 

prac; - rozbiórkę istniejącego budynku wraz z wywozem i utylizacją gruzu - prace porządkowe i przygotowawcze - budowę budynku 
gospodarczego - budowę parkingów zewnętrznych - 3 miejsca postojowe - wykonanie zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania z rur 

preizolowanych d=2x32 mm/125 mm Flexalen 600 w budynku gospodarczym wraz z rozbiórką i odtworzeniem podbudowy z kruszywa 

łamanego oraz nawierzchni z MMA. - wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku administracyjno-socjalnym z portiernią - 
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku gospodarczym - wykonanie kotłowni o mocy 50 kW i wentylacji grawitacyjnej w 

budynku gospodarczym - wykonanie instalacji zewnętrznej wody zimnej i wewnętrznej wody zimnej i ciepłej w budynku gospodarczym 

wraz z rozbiórką i odtworzeniem podbudowy z kruszywa łamanego oraz nawierzchni z MMA. - wykonanie wewnętrznych instalacji 
kanalizacji sanitarnej i przyłącza kanalizacji sanitarnej w budynku gospodarczym wraz z montażem bezodpływowego zbiornika na ścieki 

V=2,5 m3 - przebudowa linii kablowej zasilającej budynek i linię oświetlenia terenu, linii zasilających i rozdzielnic nN obiektu, instalacji 

oświetlenia podstawowego, instalacji gniazd wtykowych 230V i siłowych, zasilania urządzeń sanitarnych, połączeń wyrównawczych, 
ochrony przeciwporażeniowej, ochrony przeciwprzepięciowej i instalacji odgromowej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera 

dokumentacja projektowa (zał. nr 11) oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (zał. nr 7) stanowiąc 

załącznik do niniejszej specyfikacji. Cenę należy obliczyć na podstawie dokumentacji projektowej. Dokonanie wizji w terenie i zapoznanie 
się Wykonawcy z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca bierze pełną 

odpowiedzialność za kompletność opracowanych przez siebie kosztorysów a tym samym za rzetelność obliczenia ceny oferty. Warunki 

dodatkowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania 
min. 60 miesięcy - max. 84 miesiące. Wykonawca po protokolarnym przekazaniu placu budowy ponosi pełną odpowiedzialność za plac 

budowy oraz prace wykonane, aż do dnia oddania obiektu do użytkowania. Do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pozytywnych 

opinii (protokołów odbiorowych) z czynności odbiorowych dokonywanych przez instytucje i urzędy publiczne, bez których nie jest możliwe 
przeprowadzenie i zakończenie czynności odbiorowych związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. Wszelkie koszty związane z wyżej 

wymienionymi czynnościami odbiorowymi Wykonawca ma uwzględnić w ofercie. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie 

informację, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub 
przedmiarze robót została wskazana nazwa handlowa lub znak towarowy materiału bądź urządzenia technicznego, to charakteryzujące tak 

opisany materiał lub urządzenia techniczne, parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek 

równoważności dla rozwiązań zamiennych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. 
Równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane w projekcie budowlanym, pod warunkiem spełnienia tych samych lub lepszych 

właściwości technicznych oraz wyspecyfikowania w ofercie równoważnych rozwiązań i załączenie danych technicznych, atestów, 
dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie. Materiały i urządzenia zastosowane do realizacji przedmiotu zamówienia 

muszą być nowe, oznakowane znakiem CE/B, posiadać odpowiednie certyfikaty, być wolne od wad i usterek oraz spełniać standardy 

jakościowe wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone w art.10 Ustawy Prawo Budowlane.. 

II.1.5)  

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

 Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Pzp w okresie 3 lat od udzielenia 
zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości 

zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.30.00.00-0, 45.40.00.00-1. 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2017. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 

00/100). Formy wadium: -Wadium może być wniesione w następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -
gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

http://www.pzdczestochowa.4bip.pl/


listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Sposób i miejsce 

składania wadium -Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BGŻ, Nr 71 2030 

0045 1110 0000 0185 2400, z adnotacją: Wadium - nr sprawy: PZD.3450.10.2016. Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz należy 
złożyć w formie oryginału w Siedzibie Zamawiającego w Powiatowym Zarządzie Dróg Powiatowych w pokoju nr 248, przed upływem 

terminu składania ofert. Do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię złożonego dokumentu. Z treści 

gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez 
upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację 

np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać, że jest gwarancja 

bezzwrotną (Nie trzeba zwracać oryginału gwarancji do ubezpieczyciela) i nieodwołalną oraz bezwarunkową, wykonalna na terenie 
Rzeczpospolitej Polskiej, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta 

do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Postanowienia stosuje się również do poręczeń wskazanych w siwz 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich 

posiadania 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: -posiadania uprawnień do 

wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; -posiadania wiedzy 

i doświadczenia; -dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; -

sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie tj.: -wykonali w okresie ostatnich 

5 lat przed upływem terminu składania ofert, albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

przedmiot zamówienia, o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż: 500.000,00 zł (brutto). Określenie roboty budowlane 
odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oznacza: wykonanie robót 

budowlanych polegających na budowie budynku gospodarczego odpowiadających swoim rodzajem robotom określonym w 

przedmiocie zamówienia. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym (dotyczy 

momentu realizacji umowy) tj.: -będą dysponować potencjałem technicznym - podstawowym wyposażeniem technicznym 

przewidzianym do użycia przy realizacji przedmiotowego zamówienia odpowiednio do zadania. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia (dotyczy momentu realizacji umowy) tj.: -będą dysponować osobą/-ami - kierownikiem budowy/kierownikami - 

posiadającą/-ymi uprawnienia budowlane zgodne z przedmiotem zamówienia bez ograniczeń w pełnieniu obowiązków Kierownika 
Budowy, zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) 

oraz osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalnościach: -1- osoba - 

konstrukcyjno-budowlanej; -1- osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, 
wodociągowych i kanalizacyjnych; -1- osoba - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 

elektroenergetycznych; Uwaga: Osoby kierujące robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń 
zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz rozporządzeniem 

Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 

(tekst jedn. Dz. U. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. 

z 2008r. Nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Sprawdzanie ww. warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie 

przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia/nie spełnia. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.: 

posiadają ubezpieczenie swojej działalności od odpowiedzialności cywilnej w wysokości min. 300.000,00 zł. w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia 

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 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; 



 wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu 

wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, 
kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 
podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, 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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu 

- wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3.2) 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 

dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione 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 dotyczące przynależności 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 nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 95 

 2 - Gwarancja - 5 

IV.2.2)  

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

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

www.pzdczestochowa.4bip.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sobieskiego 9, 42-200 

Częstochowa, pokój 244. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.05.2016 godzina 09:00, miejsce: 
Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Sobieskiego 9, 42-200 Częstochowa, pokój 248. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy 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 
 

 


