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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:28152-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Piaseczno: Bitum i asfalt
2018/S 014-028152
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Starostwo Powiatowe w Piasecznie - Powiat Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 14
Piaseczno
05-500
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Bąk
Tel.: +48 227566131
E-mail: zamowienia@piaseczno.pl
Kod NUTS: PL92
Adresy internetowe:
Główny adres: www.piaseczno.pl
Adres profilu nabywcy: www.piaseczno.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.piaseczno.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną do realizacji zadań
inwestycyjnych i remontowych
Numer referencyjny: ZPU.272.4.2018

II.1.2)

Główny kod CPV
44113600

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i
ścieralną do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów dróg transportem Wykonawcy:
Zamówienie składa się z 2 części:
Część 1 - dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:
1) Na warstwę wiążącą AC16W 50/70 - 1450 ton
2) Na warstwę ścieralną AC 11S 50/70 - 1650 ton
3) Na warstwę ścieralną AC 8S 50/70 - 250 ton
Część 2- dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:
1) Na warstwę wiążącą AC16W 50/70 - 1250 ton
2) Na warstwę ścieralną AC 11 S 50/70 - 1000 ton
3) Na warstwę ścieralną AC 8S 50/70 - 500 ton
Zgodnie ze specyfikacją techniczną D-05.03.05 wg WT-1 i WT-2 z 2014r.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 1 - dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:na warstwę wiążącą AC16W 50/70 - 1450 ton, na warstwę
ścieralną AC 11S 50/70 - 1650 ton i na warstwę ścieralną AC 8S 50/70 - 250 ton
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44113600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 1 - dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:
1) Na warstwę wiążącą AC16W 50/70 - 1450 ton
2) Na warstwę ścieralną AC 11S 50/70 - 1650 ton
3) Na warstwę ścieralną AC 8S 50/70 - 250 ton

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1, art. 24 aa, art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017r poz. 1579).
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie: część nr 1: 20
000,00 PLN.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Część 2- dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:na warstwę wiążącą AC16W 50/70 - 1250 ton, na warstwę
ścieralną AC11S 50/70 - 1000 ton i na warstwę ścieralną AC 8S 50/70 - 500 ton
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
44113600

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL92

II.2.4)

Opis zamówienia:
Część 2- dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej:
1) Na warstwę wiążącą AC16W 50/70 - 1250 ton
2) Na warstwę ścieralną AC 11 S 50/70 - 1000 ton
3) Na warstwę ścieralną AC 8S 50/70 - 500 ton

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 10 ust. 1, art. 24aa, art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z
2017 r., poz. 1579).
Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium w kwocie: część nr 2: 16
000,00 PLN.
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna wykonawców, którzy:
Wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie - należycie zrealizowali co najmniej:
a) Jedną dostawę masy mineralno-bitumicznej na kwotę co najmniej: 500 000,00 PLN brutto (dla każdej z
części),
W przypadku złożenia oferty przez jednego wykonawcę na więcej niż jedną cześć, warunki te mogą być
spełnione łącznie.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.
Dopuszcza się zmianę postanowień umowy zgodnie ze szczegółowymi zapisami zawartymi w §7 - wzorze
umowy, zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/03/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
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IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 06/03/2018
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chyliczkowskiej 14 w sali nr 110 (I piętro).
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia
wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
b) Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
c) Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału.
W postępowaniu.
a) Dowody, że wykazane w formularzu JEDZ dostawy zostały wykonane należycie
b) W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument (np.
oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że
stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, o ile informacje
przedstawione w JEDZ w tym zakresie zamawiający uzna za niewystarczające

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówiń Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówiń Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/01/2018
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