Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.wolomin.org; wolomin.bip.net.pl

Wołomin: Budowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Daszyńskiego do wysokości działki nr
ew. 149 obr. 24 w Wołominie
Numer ogłoszenia: 101727 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wołomin , ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, woj. mazowieckie,
tel. 22 7633000, faks 22 7633066.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wolomin.org
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ulicy Moniuszki na odcinku
od ul. Daszyńskiego do wysokości działki nr ew. 149 obr. 24 w Wołominie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa ulicy Moniuszki na odcinku od ul. Daszyńskiego do wysokości działki nr
ew. 149 obr. 24 w Wołominie. W ramach planowanej inwestycji przewiduje się: - rozbiórkę
istniejącej jezdni, zjazdów i chodników, - budowę jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę dwustronnego chodnika z kostki betonowej, - budowa zjazdów indywidualnych z kostki
betonowej, - budowę kanalizacji deszczowej, - przebudowę napowietrznej linii teletechnicznej, wprowadzenie stałej organizacji ruchu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013
r., poz. 907 z późn. zm.), w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego,
Wykonawcy realizującemu zamówienie podstawowe, stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju
zamówień.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.52-0, 45.23.13.00-8,
45.23.32.22-1, 45.23.10.00-5.
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:
30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie wadium w wysokości: 30 000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych)
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
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena
spełnienia warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia na
podstawie załączonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych - Załącznik Nr 2 do SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane w
zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia.
Przez roboty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i
doświadczenia Zamawiający rozumie wykonanie co najmniej dwóch zamówień
polegających na budowie drogi z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości minimum 2
000 000,00 zł brutto każde. Zgodnie z zapisami §1 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 231) w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu potwierdzenia
wykonania robót w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowego ukończenia, Wykonawca załączy dowody (poświadczenie lub inny
dokument, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia). W przypadku gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie robót
budowlanych zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa wyżej.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający uzna
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej sprzętem takim
jak: koparko - ładowarka - 2 szt zagęszczarki do gruntów i kostek betonowych - 2 szt
samochód samowyładowczy 10 - 15 T - 3 szt walec statyczny gładki 8 - 10 T - 1 szt
walec ogumiony 15 T - 1 szt rozściełacz o szerokości min. 5,5 m Sprzęt winien być
sprawny techniczne i winien zapewnić pełne bezpieczeństwo.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający
uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które będą
sprawować funkcję kierownictwa przedmiotowych robót. Kierownik budowy musi
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi o
specjalności drogowej (na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie dotyczące
posiadanych uprawnień), posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do
odpowiedniej izby samorządu zawodowego oraz posiadać doświadczenie zawodowe
- tj. wykazać kierowanie co najmniej jedną robotą polegającą na budowie drogi wraz
z infrastrukturą techniczną (doświadczenie poparte referencjami, protokołem odbioru
robót, zaświadczeniem wystawionym przez Inwestora bądź zatrudniającego). Przed
zawarciem umowy, kierownik złoży oświadczenie o podjęciu obowiązków i
przedłoży w/w dokumenty. Kierownik robót sanitarnych musi posiadać uprawnienia
w specjalności w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych oraz posiadać
aktualne zaświadczenie o przynależności do odpowiedniej izby samorządu
zawodowego (na potwierdzenie należy załączyć oświadczenie dotyczące
posiadanych uprawnień). Kierownik robót teletechnicznych musi posiadać
uprawnienia budowlane w telekomunikacji oraz posiadać aktualne zaświadczenie o
przynależności do odpowiedniej izby samorządu zawodowego (na potwierdzenie
należy załączyć oświadczenie dotyczące posiadanych uprawnień).
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Warunek ten Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: - informację
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę 1 000 000,00 zł, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert; - 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, na kwotę
gwarantowaną min. 500 000,00 zł.
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 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;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
• 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.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny
podmiot 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;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
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;
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.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Dodatkowo (poza dokumentami wymienionymi w pkt 6 i 7 SIWZ) do oferty należy dołączyć: 1)
formularz ofertowy - Załącznik Nr 1 do SIWZ (złożony w oryginale); 2) kosztorys ofertowy
opracowany zgodnie z SIWZ (złożony w oryginale); 3) jeśli dotyczy - pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia - wzór stanowi Załącznik nr 10 do SIWZ
(złożone w oryginale); 4) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) - należy załączyć na piśmie w formie
oryginału lub w formie notarialnie poświadczonej kopii; 5) dowód wniesienia wadium - jeżeli było
wymagane; 6) jeśli dotyczy - wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom - wzór stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ.
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: najniższa cena.
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
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w wypadku wystąpienia jednej z następujących
okoliczności, tj.: 1) w przypadku zmian podmiotowych po stronie wykonawcy, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, 2) w przypadku wszystkich zmian obiektywnie ocenianych,
jako korzystne dla Zamawiającego, 3) w przypadku zmian stanu prawnego lub faktycznego, które
mają wpływ na treść zawartej umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, 4) w
pozostałym zakresie - w sytuacji nieprzewidzianej i niezawinionej przez strony, której wystąpienia
strony nie mogły przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.wolomin.org; http://wolomin.bip.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski, ul.
Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 221.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski, ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin, Kancelaria
Urzędu, pok 211 (piętro II).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.
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

