
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 

www.pzdczestochowa.4bip.pl 

 
Częstochowa: Remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+200 - 2+775, gmina Dąbrowa Zielona i 

remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie - Św. Anna w km 16+295 - 16+695 gmina Dąbrowa Zielona 

Numer ogłoszenia: 126184 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016 
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 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 

2+200 - 2+775, gmina Dąbrowa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S na odc. Lipie - Św. Anna w km 16+295 - 

16+695 gmina Dąbrowa Zielona. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont drogi 

powiatowej nr 1083S w m. Nowa Wieś w km 2+200 - 2+775, gmina Dąbrowa Zielona i remont drogi powiatowej nr 1029 S 

na odc. Lipie - Św. Anna w km 16+295 - 16+695 gmina Dąbrowa Zielona. 

II.1.5)  

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2. 

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: 31.08.2016. 

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

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć 

tysięcy złotych 00/100) 

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 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o 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 minimum 1 robotę budowlaną, odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym o wartości 

każdej roboty nie mniejszej niż 200.000,00 zł (brutto). Określenie roboty budowlane odpowiadające 

swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia oznacza: wykonanie robót 

polegających na robotach związanych z budową, przebudową lub remontem drogi publicznej. Ocena 

spełnienia ww. warunku dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 

wyszczególnionych odpowiednio w siwz. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż ww. warunek wykonawca spełnił 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

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


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy 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.) w branży 

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub w zakresie dróg. 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 Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca 

potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia 

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: 

 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 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; 

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.4.4) 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; 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB 

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom 

należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Dowody (zgodnie z §1 ust. 2 ROZPORZĄDZENIA PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 lutego 2013 r. 

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane) dotyczące najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 

wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

i prawidłowo ukończone. UWAGA: W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających 

dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach SIWZ, dane finansowe zostaną 

przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) 

opublikowanego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy 

przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, gdy Wykonawca sam nie dysponuje takim potencjałem. 2. Oświadczenie 

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu -załącznik nr 3 do siwz. 3. Dokument określający zasady reprezentacji oraz 

osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, 

określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy 

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 - Długość gwarancji - 5 

IV.2.2)  

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

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje możliwość dokonania 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

Warunki i zakres zmian: - czynniki zewnętrzne (np. warunki atmosferyczne, przedłużone wydawanie decyzji) zmiana ilości i 

wartości rozliczeń, modyfikacje wywołane zmianami obowiązujących przepisów, zmiana adresu Wykonawcy lub 

Zamawiającego, zmiana osób występujących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, zmiana będąca skutkiem 

oczywistej omyłki, zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy. Do zmian postanowień zawartej umowy nie wlicza się 

problemów z winy wykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. - przypadki losowe: zmiana w trakcie robót składu 

zespołu kierującego robotami budowlanymi, zmiana podwykonawców, dodanie podwykonawców. (z zastrzeżeniem pkt 1.3. 

część III SIWZ 

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 w Częstochowie, 

ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój nr 244. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.06.2016 godzina 09:00, 

miejsce: Powiatowy Zarząd Dróg w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 9, II piętro, pokój nr 241, 

sekretariat. 

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 

 


