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SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Powiat Krapkowicki , ul. Kilińskiego 1, 47-303 Krapkowice, woj. opolskie, tel. 77 4074300,

faks 77 4074332.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.powiatkrapkowicki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-

rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście

na rzece Osobłoga - Droga Powiatowa Nr 1811 O Kórnica-Dobra na odcinku o dł. ok. 1010 mb.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1.Przedmiotem zamówienia jest

Wykonanie chodnika wraz ze ścieżką pieszo-rowerową od przejazdu kolejowego w miejscowości Dobra do

istniejącego chodnika zlokalizowanego przy moście na rzece Osobłoga - Droga Powiatowa Nr 1811 O

Kórnica-Dobra na odcinku o dł. ok. 1010 mb. 1.1.Na przebudowywanym odcinku drogi planuje się: Roboty

kanalizacyjne: Roboty rozbiórkowe; Roboty ziemne i wykończeniowe; Roboty instalacyjne. Roboty drogowe:

Roboty przygotowawcze; Roboty ziemne; Roboty krawężnikowe; Ciąg pieszo - rowerowy; Zjazdy; Roboty

wykończeniowe. 1.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca

załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 1.3.Zgodnie z art. 29 ust. 3 Prawa

zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych do wymienionych w

opisie przedmiotu zamówienia (z zastrzeżeniem, by parametry jakościowe i cechy użytkowe rozwiązań
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równoważnych nie były gorsze od opisanych przez Zamawiającego). Materiały lub urządzenia pochodzące od

konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać

materiały lub urządzenia oferowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez

zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec

jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe

zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach,

katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na

celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie

się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie

konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza

jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie

parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te roboty, materiały

lub urządzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne

opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane

spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do

autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych robót, materiałów lub urządzeń. Opinia ta może

stanowić podstawę do podjęcia przez zamawiającego decyzji o przyjęciu robót, materiałów lub urządzeń

równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 1.4.Zamawiający w niniejszym

postępowaniu nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu

zamówienia zostaną odrzucone. 2.Zasady dotyczące podwykonawstwa: 2.1.Zamawiający nie zastrzega, że

Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć

wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia

podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w Formularzu ofertowym (zał. Nr 2 do siwz),

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez Wykonawcę nazw

(firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1

ustawy Pzp. 2.2.Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszym

zamówieniem (niestanowiące kluczowych części zamówienia) podlegają obowiązkowi przedłożenia

Zamawiającemu do akceptacji na zasadach określonych w niniejszej SIWZ (istotne postanowienie umowy § 9 -

zał. Nr 5 do siwz) i muszą zawierać zapisy zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami niniejszej

SIWZ, w szczególności termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być

dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia faktury Wykonawcy. 2.3.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy

dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b

ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie

zamówienia. 3.Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 3.1.Wykonawca odpowiedzialny
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jest za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia.

Materiały i urządzenia użyte przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać Polskim

Normom i posiadać świadectwo o dopuszczeniu do stosowania materiałów w budownictwie wydane przez Instytut

Techniki Budowlanej. 3.2.Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami

w zakresie wykonawstwa robót w pasie drogowym. 3.3.Wykonawca jest odpowiedzialny za staranne

zaznajomienie się z dokumentacją przetargową i projektową. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w terenie

realizacji przedmiotu zamówienia przed przystąpieniem do przygotowania oferty (nie jest to warunek uczestnictwa

w tym postępowaniu). W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy opisem przedmiotu zamówienia w

niniejszej siwz a stanem faktycznym, wykonawca winien zgłosić ten fakt zamawiającemu przed terminem

składania ofert. 3.4.Zamawiający wymaga, aby roboty budowlane były prowadzone przy zachowaniu ruchu

kołowego i pieszego. 3.5.Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania i zabezpieczenia robót zgodnie z Ustawą

z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z póź. zm.) oraz

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania

na drogach (Dz. U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.). 3.6.Wszystkie istotne postanowienia dotyczące

wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia określono w istotnych postanowieniach umowy stanowiących

załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. Ponadto informujemy, że podczas prowadzenia robót należy przestrzegać

wymagań stawianych przez Inwestora. 4.Wymagania stawiane Wykonawcy odnoszące się do wykonania

zamówienia publicznego: 4.1.Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz

terminowe wykonanie zamówienia. 4.2.Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami

technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. 4.3.Wymagana jest należyta staranność

przy realizacji zamówienia. 4.4.Wykonawca sporządzi ekspertyzy budowlane (w przypadku wystąpienia takiej

konieczności). 4.5.Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie

wszystkich robót. 4.6.Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z przepisami

rozporządzenia Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i

zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

(Dz. U. Nr 25, poz 133). 4.7.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i

wysokościowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia. 5.Do zakresu robót i obowiązków

Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również: 5.1.wykonanie

tymczasowego projektu organizacji ruchu, 5.2.organizacja i zagospodarowanie placu budowy, 5.3.zabezpieczenie

terenu przed dostępem osób trzecich, 5.4.nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy, 5.5.utrzymanie porządku

w trakcie prowadzenia robót oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, 5.6.natychmiastowe docelowe i

skuteczne usunięcie wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,

dotyczy również terenów zielonych, 5.7.skompletowanie dokumentacji odbiorczej, 5.8.Po zakończeniu robót

budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji

budowy i dostarczy Zamawiającemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją

urządzeń podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej w Krapkowicach. 6.Wykonawca ma obowiązek unieszkodliwienia powstałych
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odpadów jako wytwórca tych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach (Dz. U. z 2013 r.

poz. 21 z póź. zm.). Wykonawca ma obowiązek uwzględnić koszt składowania wywozu i utylizacji..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego

i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.31.61-5,

45.23.24.40-8, 45.23.32.51-3.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 28.10.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  1. Wysokość wadium 1.1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć

swoją ofertę wadium w wysokości 15.000,00 zł. (słownie złotych: piętnaście tysięcy). 1.2. Wadium musi

obejmować cały okres związania ofertą i może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

określonych w art. 45 ust. 6 ustawy 2. Elementy składowe gwarancji lub poręczenia. 2.1. W przypadku składania

przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym

prawem i powinna zawierać następujące elementy: 2.1.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta

gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz

wskazanie ich siedzib, 2.1.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 2.1.3. kwotę

gwarancji, 2.1.4. termin ważności gwarancji, 2.1.5. zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na

pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:

2.1.5.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub

2.1.5.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub 2.1.5.3. zawarcie umowy w

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 2.1.6.

zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego

zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy

Pzp z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1

ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki,

o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę

jako najkorzystniejszej 2.1.7. gwarancja winna być nieodwołalna i bezwarunkowa, 2.1.8. Zamawiający wymaga,
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aby okres ważności wniesionego wadium nie był krótszy niż okres związania ofertą, Postanowienia wskazane

powyżej stosuje się odpowiednio do poręczeń. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 3.1. Wadium wnoszone w

pieniądzu powinno zostać przelane lub wpłacone na rachunek zamawiającego w banku: Bank Spółdzielczy w

Krapkowicach Nr 04 8884 0004 2001 0000 0202 0132 z adnotacją - Wadium sprawa IM.272.6.2016 3.2. Wadium

wniesione w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale dołączyć do oferty, w przypadku

Konsorcjum wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców/Pełnomocnika Wykonawców. 4. Termin

wniesienia wadium. 4.1. Wadium wniesione w gotówce zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Wadium wnoszone w gotówce uznaje się za wniesione w terminie, jeżeli zostało zaksięgowane na rachunku

zamawiającego przed upływem wyznaczonego terminu. 4.2. Wadium musi być wniesione na cały okres związania

ofertą wymagany treścią siwz lub wezwania, 4.3. Wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez

dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składnia ofert, pod

warunkiem złożenia oferty przed terminem składnia ofert. 4.4. Wykonawca zostanie wykluczony z niniejszego

postępowania, jeżeli jego oferta do upływu terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w

wymaganej wysokości i formie. 5. Zasady zwrotu wadium 5.1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim

wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem

wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a. 5.2.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania

umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 5.3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy,

który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5.4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia

wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

terminie określonym przez Zamawiającego. 5.5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je

wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na

rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 6. Utrata wadium 6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z

odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 6.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 6.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia

należytego wykonania umowy, 6.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z

przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli

Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po

jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy

podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym,

że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2

pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW
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III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Spełnienie

warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 2 do siwz.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył, minimum dwie roboty budowlane

polegające na budowie, rozbudowie, przebudowie lub remoncie drogi w zakresie budowy ciągów

pieszych lub pieszo-rowerowych o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł. brutto każda. Zamawiający

uzna dane zamówienie, jeżeli zostanie ono poparte dokumentem wystawionym przez zlecającego

potwierdzającym, że ww. roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały

wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (poświadczenie lub inne

dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie

uzyskać ww. poświadczenia tj. referencje, protokoły odbioru). W przypadku złożenia innych

dokumentów Wykonawca przedstawia uzasadnienie braku możliwości uzyskania poświadczenia. W

przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie

robót zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Spełnienie

warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 2 do siwz.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek ten (osoby zdolne do wykonania zamówienia) zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

że dysponuje lub będzie dysponował osobami uprawnionymi do kierowania robotami budowlanymi we

wszystkich branżach objętych niniejszym postępowaniem, tj. kierownikiem budowy branży konstrukcyjno

- budowlanej lub mającego uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg, posiadającego

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub drogowymi bez ograniczeń oraz mającego

doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji zadania obejmującego wykonanie

przebudowy drogi,

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia/nie spełnia. Spełnienie

warunku jest rozumiane jako złożenie oświadczenia zgodnie z zał. nr 2 do siwz.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
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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 wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

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;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

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;
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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 siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

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;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności 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 pk t III.5)

1. Formularz ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2. stosowne

pełnomocnictwo (a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego

w ofercie dokumentu lub gdy nie można w jednoznaczny sposób sprawdzić, czy złożony podpis w ofercie został

złożony przez osoby do tego umocowane, 3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia

publicznego, 4. dowód wniesienia wadium, 5. kosztorys uproszczony.

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:
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1 - Cena - 90

2 - termin gwarancji - 10

IV.2.2)

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

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu. 2. Zmiany istotnych

postanowień umowy mogą dotyczyć: 1) terminu realizacji umowy, 2) warunków i terminów płatności, 3) zmiany

unormowań prawnych powszechnie obowiązujących 4) zmiany parametrów technicznych związanych z

wykonywaniem robót 5) zmiany podwykonawcy, 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić jedynie w

uzasadnionych przypadkach, w szczególności: 1) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1 i 2 w przypadku: a)

wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego

w § 6 ust. 2 umowy - termin ten może ulec przedłużeniu nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności, b)

koniecznością przesunięcia terminu przekazania terenu budowy, c) okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji

przedmiotu umowy takimi jak warunki archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury

uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, wykonanie zamówień dodatkowych itp. d) zmiana

technologii wykonania robót, e) zmiany stanu prawnego, 2) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 3 w przypadku: a)

zmiany urzędowej stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia

wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku

VAT jeszcze nie wykonano. b) wprowadzenie w życie po dniu podpisania umowy regulacji prawnych wywołujących

potrzebę zmiany umowy. 3) w zakresie określonym w ust. 2 pkt 4 i 5 w przypadku: a) poprawy jakości usług, przy

czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji umowy, b) oznaczenia danych dotyczących

Zamawiającego i/lub Wykonawcy, c) zmiany zakresu części zamówienia powierzonej Podwykonawcom, d) jeżeli w

ramach wykazania spełniania warunków wiedzy i doświadczenia Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu

trzeciego, który będzie brał udział w realizacji części zamówienia jako podwykonawca - zamawiający dopuszcza

zmiany podwykonawcy, jeśli wykaże on, że posiada co najmniej takie doświadczenie, jakie wymagane było dla

spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia, e) innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili

zawarcia umowy i mających charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby

zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielenia zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta,

która została pierwotnie dopuszczona.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.powiatkrapkowicki.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Starostwo Powiatowe w

Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice pok. Nr 115.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  08.08.2016

godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Krapkowicach ul. Kilińskiego 1 47-303 Krapkowice Biuro Obsługi

Klienta.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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