Ogłoszenie nr 771887-N-2020 z dnia 29.12.2020 r.

Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego: Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg
wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w
pasach drogowych z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie 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:
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:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego, krajowy numer
identyfikacyjny 27628565500000, ul. ul. Jankowicka 49 , 44-200 Rybnik, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 32 4227478, 4227874, , e-mail ZDP@POWIATRYBNICKI.PL, , faks 324 227 479.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.zdp.powiatrybnicki.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: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
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):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl,

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl,

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem
Nie

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
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarządzie Dróg, Inwestycji i Remontów Powiatu Rybnickiego 44-200 Rybnik ul. Jankowicka 49,
pokój nr 14

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg
wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach
drogowych z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP-SDMB/19DW-DP/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie 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:
Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
2

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 są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego
polegające na naprawie i montażu urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych, odwodnienia
powierzchniowego nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi oraz roboty w zakresie regulacji,
umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy wraz ze zjazdami z dróg. Realizacja
zamówienia odbywać się będzie w ciągu dróg powiatowych na obszarze powiatu ziemskiego
rybnickiego oraz na niektórych odcinkach dróg wojewódzkich, przy czym zamówienie zostało ujęte w
dwóch częściach, w podziale: 39 % wielkości na Zadanie nr 1 - w zakresie dróg wojewódzkich, 61 %
wielkości na Zadanie nr 2 – w zakresie dróg powiatowych. Szczegółowy opis odcinków dróg
powiatowych i wojewódzkich, w ciągu których możliwa będzie realizacja zamówienia zawarty został
w Rozdział VI SIWZ – Wykazie dróg. Zakres rzeczowy zamówienia określony został na podstawie
szacunku ilości i rodzaju robót i uwzględniony w Rozdziale II SIWZ, Formularzach Tabel Elementów
Rozliczeniowych - Załączniku nr 1 dla Zadania nr 1 (dotyczy dróg wojewódzkich) i Załącznik nr 2 dla
Zadania nr 2 (dotyczy dróg powiatowych) . Sposób realizacja przedmiotu zamówienia. Wykonawca
realizować będzie zamówienie na podstawie zleceń każdorazowo wystawianych przez zamawiającego.
Zakres i rodzaj robót objęte zleceniem określone zostaną na podstawie załączonego do zlecenia
Przedmiaru robót bądź też Opisu robót. Termin wykonania oraz inne ewentualne wskazania dotyczące
realizacji robót zawarte w zleceniu będą wiążące dla Wykonawcy. W załączniku nr 1 Rozdziału V
SIWZ określono wzór Zlecenia robót. Zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót
budowlanych, właściwości materiałów, oceny prawidłowości wykonania poszczególnych rodzajów

robót zawiera Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca Rozdział IV SIWZ. 3.2.
Wykonawca przed przystąpieniem do robót, na własny koszt zobowiązany jest do opracowania i
uzyskania zatwierdzeń dla projektów zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robót na drogach
powiatowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w
sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarządzaniem – Dz.U. z 2017, poz. 784 – t.j. Zamawiający udostępni zatwierdzoną organizację ruchu
dla projektu pod nazwą „ Projekt uproszczony zmiany organizacji ruchu. Schematy oznakowania robót
związanych z utrzymaniem dróg wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Katowicach”. Wykonawca, co najmniej na 7 dni przed terminem wprowadzenia zatwierdzonej
organizacji ruchu, ma obowiązek zawiadomić Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego
Komendanta Wojewódzkiego Policji, właściwego Starostę oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w
Katowicach o terminie jej wprowadzenia. Aspekty społeczne. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a
ustawy Pzp, wymaga aby wszelkie prace fizyczne związane z wykonaniem wszystkich robót objętych
zamówieniem wskazane i opisane w Rozdziale IV SIWZ – Specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 11) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, były wykonywane przez osoby
zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten, nie dotyczy osób
pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane. Obowiązek ten dotyczy również podwykonawców – Wykonawca jest
zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące
podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej
czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace ww. osób
oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje
określono w Istotnych postanowień umowy (Załącznik nr 1 Rozdziału V SIWZ). Wykonawca lub
podwykonawca zatrudni osoby te na okres od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji
zamówienia. 1) art. 22 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. – Kodeks pracy: przez nawiązanie stosunku
pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i
pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do
zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Podwykonawstwo a) Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. b) Wykonawca
może powierzyć części zamówienia podwykonawcy. c) Wykonawca ma obowiązek wskazania w
ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę
firm podwykonawców, zgodnie z pkt. 8.8. (wskazania należy dokonać w „Formularzu Oferty”
zamieszczonym w Rozdziale II do SIWZ). d) Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa
zostały określone w Rozdziale V SIWZ – wzór umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45112100-6
45232410-9
45233141-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(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
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:
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:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 28.12.2021
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
28.12.2020

II.9) Informacje dodatkowe: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie: Zadanie nr 1 do dnia
28.06.2021 r. Zadanie nr 2 do dnia 27.12.2021 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) 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 określa warunku w w/w zakresie.

Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w w/w zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawcy Zadanie nr 1: W celu spełnienia minimalnego warunku w
zakresie zdolności technicznej Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił wymagania,
jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy to tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na
realizacji robót w zakresie odwodnienia pasa drogowego o wartości nie mniejszej niż 60 tysięcy
złotych brutto. Warunkiem łącznym jest, aby wartość robót w wykazanym zadaniu była nie niższa
niż: - 25 tysięcy złotych brutto w zakresie robót polegających budowie, remoncie, przebudowie
urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych tj. drogowych studzienek ściekowych, studni
kanalizacyjnych, kanałów deszczowych, zabudowie ścieków z elementów betonowych lub
kamiennych wraz z robotami towarzyszącymi (z wyjątkiem robót wykonanych w obrębie rowów
wraz ze zjazdami); - 35 tysięcy złotych brutto w zakresie robót polegających na regulacji rowów,
umocnieniu rowów elementami prefabrykowanymi, budową lub przebudową przepustów pod
zjazdami, wraz z robotami towarzyszącymi. Zadanie nr 2: W celu spełnienia minimalnego warunku
w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił
wymagania, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to tym okresie, wykonał co najmniej jedno zadanie
polegające na realizacji robót w zakresie odwodnienia pasa drogowego o wartości nie mniejszej niż
90 tysięcy złotych brutto. Warunkiem łącznym jest, aby wartość robót w wykazanym zadaniu była
nie niższa niż: - 40 tysięcy złotych brutto w zakresie robót polegających budowie, remoncie,
przebudowie urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych tj. drogowych studzienek ściekowych,
studni kanalizacyjnych, kanałów deszczowych, zabudowie ścieków z elementów betonowych lub
kamiennych wraz z robotami towarzyszącymi (z wyjątkiem robót wykonanych w obrębie rowów
wraz ze zjazdami); - 50 tysięcy złotych brutto w zakresie robót polegających na regulacji rowów,
umocnieniu rowów elementami prefabrykowanymi, budową lub przebudową przepustów pod
zjazdami, wraz z robotami towarzyszącymi. 2) Osób Zadanie nr 1: W celu spełnienia minimalnego
warunku w zakresie zdolności zawodowej, Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełnił wymagania,
jeżeli wykaże, że będzie dysponował minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję
Kierownika Robót Drogowych. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta musi
być w pełni dyspozycyjna na etapie realizacji zamówienia. Wszelkich ustaleń dotyczących
wykonawstwa na etapie realizacji zamówienia Zamawiający dokonywał będzie wyłącznie z osobą,

wskazaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych. Zadanie nr 2: W
celu spełnienia minimalnego warunku w zakresie zdolności zawodowej, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca spełnił wymagania, jeżeli wykaże, że będzie dysponował minimum jedną osobą, która
będzie pełniła funkcję Kierownika Robót Drogowych. Wskazana osoba musi posiadać uprawnienia
budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba
ta musi być w pełni dyspozycyjna na etapie realizacji zamówienia. Wszelkich ustaleń dotyczących
wykonawstwa na etapie realizacji zamówienia Zamawiający dokonywał będzie wyłącznie z osobą,
wskazaną przez Wykonawcę do pełnienia funkcji Kierownika Robót Drogowych. Zamawiający
dopuszcza, aby Wykonawca składający oferty na dwa zadania, przedstawił do pełnienia funkcji
Kierownika Robót Drogowych tę samą osobę.
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 nie wymaga, aby każde zadanie, którym będzie wykazywał
się Wykonawca musiało obejmować wykonanie robót w obu powyższych asortymentach.
Wykonawca może wykazać się wymaganym doświadczeniem za pomocą większej liczby
wykonanych zadań, z zachowaniem wskazanego powyżej podziału wartości pomiędzy
poszczególne asortymenty robót. Tym samym Wykonawca może wykazać się odrębnym
doświadczeniem (zadaniem) w odniesieniu do robót w zakresie kanalizacji deszczowych
polegających budowie, remoncie, przebudowie urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych oraz
innym doświadczeniem (zadaniem) w odniesieniu do robót w zakresie rowów odwadniających
polegających na regulacji rowów umocnieniu rowów elementami prefabrykowanymi, budową lub
przebudową przepustów pod zjazdami, wraz z robotami towarzyszącymi. Zamawiający natomiast
nie dopuszcza by w ramach jednego asortymentu robót Wykonawca wykazywał doświadczenie za
pomocą kilku sumujących się zamówień. Zamawiający wymaga aby Wykonawca składający oferty
na dwa zadania wykazał się odrębnym doświadczeniem. Tym samym zadanie/zadania wykazane
przez Wykonawcę dla spełnienie warunków udziału w postępowaniu dla Zadania nr 1 nie
może/mogą zostać wykazane przez Wykonawcę dla spełnienia tych warunków dla Zadania nr 2 i
odwrotnie.
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: 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 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:
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:
Na wezwanie zamawiającego wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń
i dokumentów: 1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu
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 wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, 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 jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. b) wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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. Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona , na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i
dokumenty podmiotu, na zdolności lub sytuację którego Wykonawca powołał się w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty
tego podmiotu potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności i
sytuacji, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełnienia tych warunków.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz “OFERTA” zamieszczony w Rozdziale II SIWZ wraz z wypełnioną Tabelą
Elementów Rozliczeniowych, na formularzu zgodnym z treścią Załącznika nr 1 dla Zadania nr 1, a
dla Zadania nr 2 – treścią Załącznika nr 2. 2. Wraz z ofertą należy złożyć: 2.1. Zobowiązanie
wymagane postanowieniami pkt. 8.1. IDW (propozycja zobowiązania – Załącznik nr 4 rozdziału III
SIWZ) w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w sytuacjach
dopuszczonych przez Zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu. 2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o
współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być
ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii. 2.3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty,
względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że zamawiający
może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a wykonawca wskazał to wraz ze
złożeniem oferty. Dokumenty winny być załączone w formie oryginału lub notarialnie
poświadczonej kopii. 2.4. Oświadczenie wymagane postanowieniami pkt 7.1.IDW. 2.5.
Oświadczenia dla podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega wykonawca,
wymaganych postanowieniami pkt 8.5. IDW. 2.6. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium
wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.3 IDW. 3.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia został zamieszczony w Rozdziale III SIWZ (załącznik
nr 3). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia,
oświadczenia o których mowa powyżej w sekcji III.7. pkt. 2.4. ogłoszenia o zamówieniu składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia. 5. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie
zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o którym mowa powyżej w Sekcji III.7 pkt 3 Ogłoszenia o zamówieniu składa każdy z
Wykonawców. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
Sekcji III.5.1 Ogłoszenia o zamówieniu, przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w
Sekcji III.5.1, składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/ którzy wykazuje/ą spełnienie
warunków w zakresie i na zasadach opisanych w Sekcji III.1 Ogłoszenia o zamówieniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: - Zadanie nr 1 - 1 500,00 PLN
(słownie złotych: dwa tysiące) - Zadanie nr 2 - 2 000,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące)
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

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:
Nie
Informacje dodatkowe:

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

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:

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:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

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:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
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:
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:
1. Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do wykonania robót polecić Wykonawcy na piśmie
wykonanie prac zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentach, o których mowa w § 1
ust. 3 Umowy w sytuacji gdy wykonanie prac będzie niezbędne do prawidłowego, t.j. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej wykonania robót objętych Przedmiotem umowy. 2. Wydanie
Wykonawcy polecenia, o którym mowa w ust. 1, nie unieważniają w jakiejkolwiek mierze umowy, ale
skutki tych poleceń stanowią podstawę do zmiany – na wniosek Wykonawcy - terminu zakończenia
robót, lub zmiany wynagrodzenia z zastrzeżeniem w § 2. 3. Zmiany wynikające z poleceń, o których

mowa w ust. 1 nie wymagają sporządzenia aneksu do umowy. 4. Strony przewidują możliwość
dokonywania zmian w Umowie w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych (w tym art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6) oraz określonych w niniejszej umowie. Poza innymi
przypadkami określonymi w Umowie, zmiany w Umowie będą mogły również nastąpić w przypadku
zaistnienia następujących okoliczności: a) zmiany podwykonawcy lub zmiany zakresu części zakresu
zamówienia powierzonego podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych
odpowiednio w § 10 i w § 2 ust. 10 Umowy; b) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian
spowodowanych zaistnieniem siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z niniejszą Umową. Za „siłę wyższą” na potrzeby niniejszej umowy należy rozumieć zdarzenie
zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej, o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony
nie mogły przewidzieć, którego nie można uniknąć Ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy
zachowaniu należytej staranności. Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w
szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki strajk, ataki terrorystyczne, działania
wojenne, nagłe załamanie warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skażenie. 5. Zmiany, o których mowa w ust. 4 wymagają sporządzenia pisemnego
aneksu do Umowy. § 13. 1. Jeżeli roboty wynikające z poleceń wprowadzonych postanowieniami § 12
ust. 1 niniejszej umowy lub ze zmian dokonanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy Prawo
zamówień publicznych, nie odpowiadają opisowi pozycji w Tabeli Elementów Rozliczeniowych,
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację cen jednostkowych tych
robót Kalkulacje winny być sporządzone na podstawie czynników cenotwórczych nie wyższych niż
wartości średnie podane w wydawnictwie „Sekocenbud” w miesiącu, w którym kalkulacja jest
sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a
w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie
stosowanych katalogów lub nakładów własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. 2. Jeżeli
cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego będzie skalkulowana
niezgodnie z postanowieniami ust. 1. Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych
wyliczeniach. 3. Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen, o których mowa w ust. 1 oraz
przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed
rozpoczęciem robót wynikających z tych zmian. 4. W przypadku zmiany stawki podatku VAT,
dokonanej ustawowo po zawarciu umowy, strony przewidują zmianę wynagrodzenia poprzez jego
zmniejszenie albo zwiększeniem, o różnicę pomiędzy podatkiem VAT wyliczonym według stawki
obowiązującej w dniu zawarcia umowy a podatkiem VAT wyliczonym według stawki ustalonej w
drodze zmiany ustawy.§ 14 Siła wyższa 1. Każda ze stron jest zwolniona z odpowiedzialności za
szkody wyrządzone drugiej stronie, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
spowodowane było działaniem siły wyższej. 2. Przez siłę wyższą należy rozumieć nagłe zdarzenie
zewnętrzne, niezależne od strony umowy powołującej się na siłę wyższą, którego skutków nie można
było przewidzieć, uniknąć ani jemu zapobiec przy zachowaniu wszelkich należytych środków.

Zdarzeniami siły wyższej są takie zdarzenia jak na przykład: klęski żywiołowe, anomalie klimatyczne,
akty terrorystyczne, ograniczenia w wykonywaniu działalności gospodarczej wprowadzone przepisami
ustawy lub wprowadzone przez Radę Ministrów lub Wojewodę Śląskiego, po zawarciu niniejszej
umowy, w związku z epidemią COVID-19, wprost oddziałujące na możliwość wykonania umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 19.01.2021, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich wraz z montażem urządzeń
odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych

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:Przedmiotem
zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego polegające na naprawie i montażu
urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych, odwodnienia powierzchniowego nawierzchni wraz z

robotami towarzyszącymi oraz roboty w zakresie regulacji, umocnienia i konserwacji rowów
odwadniających pas drogowy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na odcinkach dróg
wojewódzkich uwzględnionych w Rozdziale VI SIWZ – Wykazie dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45112100-6, 45233142-6, 45232410-9, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 28.06.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

2 Nazwa:

Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg powiatowych wraz z montażem urządzeń
odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych

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:Przedmiotem
zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego polegające na naprawie i montażu
urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych, odwodnienia powierzchniowego nawierzchni wraz z
robotami towarzyszącymi oraz roboty w zakresie regulacji, umocnienia i konserwacji rowów
odwadniających pas drogowy. Realizacja zamówienia odbywać się będzie na odcinkach dróg
powiatowych na terenie powiatu rybnickiego, uwzględnionych w Rozdziale VI SIWZ – Wykazie dróg.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45112100-6, 45232410-9, 45233141-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 28.12.2021
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

