
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez
PZD Racibórz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276287157

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1 Maja 3

1.5.2.) Miejscowość: Racibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@pzd-raciborz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:
https://bip.powiatraciborski.pl/pzdr/dane_powiatowy_zarzad_drog_w_raciborzu.html

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarząd dróg

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez
PZD Racibórz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-228d1d8d-5d8c-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017284/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-15 08:03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002561/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu
przez PZD Racibórz

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://www.bip.powiatraciborski.pl/ pzdr/Rok_2021.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
http://www.bip.powiatraciborski.pl/pzdr/Rok_2021.html

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych
odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w
Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest:Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu, ul. 1 Maja 3, 47-400 Racibórz;- Pani/Pana dane osobowe
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przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego nr NT.DP.271.2.2021 pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni
bitumicznych dróg powiatowych będących w utrzymaniu przez PZD Racibórz w roku
2021”,prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy oraz zawarcia umowy;-
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;- posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;- nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników ** Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: NT.DP.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje następujące ciągi dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie powiatu
raciborskiego: 3500S, 3501S, 3502S, 3503S, 3504S, 3505S, 3506S, 3507S, 3509S, 3510S,
3511S, 3512S, 3514S, 3515S, 3516S, 3517S, 3518S, 3519S, 3520S, 3521S, 3522S, 3523S,
3524S, 3525S, 3526S, 3527S, 3528S, 3529S, 3530S, 3531S, 3532S, 3533S, 3534S, 3536S,
3537S, 3538S, 3540S, 3541S, 3543S, 3544S, 3545S, 3547S, 3548S, 3549S. A) remont
cząstkowy nawierzchni masą mineralno - asfaltową wytworzoną w WMB. Szacunkowy zakres
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remontu – 300 t B) remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno - asfaltową wytworzoną w
recyklerze. Szacunkowy zakres remontu – 25 t C) remont cząstkowy emulsją i grysami na
gorąco remonterem drogowym.Szacunkowy zakres remontu – 25 t

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 1)Zakres tych robót budowlanych obejmuje remonty nawierzchni jezdni na drogach
powiatowych, 2)Warunki, na jakich zostaną udzielone te roboty budowlane: a) zamówienie będzie
mogło być udzielone w przypadku gdy Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na jego
realizację, b) umowa zostanie zawarta po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, c)cena
zawykonanie przedmiotu zamówienia zostanie ustalona podczas negocjacji na podstawie złożonych
przez Wykonawcę cen ofertowych na asortyment robót, d) ceny za poszczególne asortymenty robót
nie będą mogły być wyższe niż ceny zaproponowane w zamówieniu podstawowym, chyba że
Wykonawca uzasadni ich wzrost, e) termin wykonania zamówienia będzie proporcjonalny do
zakresuzamówienia, f) wzór umowy zostanie przekazany Wykonawcy wraz z zaproszeniem do
negocjacji, g) Zamawiający będzie wymagał na przedmiot zamówienia udzielenia gwarancji na okres
taki sam jak okres udzielania gwarancji w zamówieniu podstawowym, h) kary umowne będą
przewidziane w takich samych wypadkach i w wysokości nie wyższej jak w umowie zawartej w
postępowaniu na zamówienie podstawowe, i) obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego będą
uregulowane na zasadach analogicznych do umowy zawartej w postępowaniu na zamówienie
podstawowe.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji - termin przystąpienia do realizacji robót

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
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5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych w zakresie
remontów cząstkowych masą z wytwórni w ilości co najmniej 250 t. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują co najmniej następującymi narzędziami i
urządzeniami: a. walce stalowe statyczne i wibracyjne – 2 szt. (w tym 1 szt. min. 8t); b.
skrapiarka do bitumów – 1 szt.; c. remonter drogowy - 1 szt.; d. recykler drogowy o wydajności
min. 2t/h - 1 szt.; e. środki transportowe (samochody ciężarowe z plandekami) – 2 szt. O
udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują kierownikiem budowy z
min. 3 letnim doświadczeniem (jako kierownik budowy lub kierownik robót) oraz co najmniej 5
letnim doświadczeniem jako kierownik budowy robót drogowych (uprawnienia budowlane oraz
przynależność do Izby) oraz majstrem robót drogowych z doświadczeniem min. 3 lata.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresieostatnich 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 robotybudowlane 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
charakterzewykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wymagane jest
wykonanie 2 robót budowlanych w zakresie remontów cząstkowych masą z wytwórni w ilości co
najmniej 250 t.2) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Wymagane jest wykazanie dysponowania co najmniej
następującymi pojazdami i urządzeniami: a) walce stalowe statyczne i wibracyjne – 2 szt. (w tym 1 szt.
min. 8 t); b) skrapiarka dobitumów – 1 szt.; c) remonter drogowy – 1 szt.; d) recykler drogowy o
wydajności min. 2t/h - 1 szt.; e) środki transportowe (samochody ciężarowe z plandekami) – 2 szt. 3)
Wykaz osób przeznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia: a) kierownik budowy z min.
3 letnim doświadczeniem (jako kierownik budowy lub kierownik robót) oraz co najmniej 5 letnim
doświadczeniem jako kierownik budowy robót drogowych (uprawnienia budowlane oraz przynależność
do Izby), b) majster robót drogowych z doświadczeniem min. 3 lata.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
2000 PLN

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w niżej
wymienionych przypadkach: 1) Zmiany nie mające wpływu na termin wykonania umowy: a)
zmiana adresu lub siedziby Wykonawcy, b) zmiana osób występujących po stronie
Zamawiającego i Wykonawcy, 2) Zmiany mające wpływ na termin wykonania umowy oraz
termin zakończenia przekazywanych do realizacji oraz zakończenia terminów realizacji
poszczególnych przekazywanych protokolarnie części / etapów zadania: a) możliwa jest zmiana
terminu umowyze względu na: - niesprzyjające warunki atmosferyczne, nietypowe dla danej
pory roku, utrzymujące się min. przez 5 dni, uniemożliwiające prowadzenie prac, - działania sił
natury, uznanych za stan klęski żywiołowej, b) Wykonawca nie będzie miał prawa do żądania
przedłużenia terminu wykonania części / etapu zadania będącego przedmiotem umowy jeżeli
przedłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3) Zmiany mające
wpływ na wysokość wynagrodzenia: a) rezygnacja z wykonania części robót lub zmiana
zakresuposzczególnego asortymentu prac, szacowanego w § 2 ust. 3, jednak bez przekroczenia
kwoty określonej w § 2 ust. 3. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień
umowy: 1) Sposób inicjowania zmian: a) Zamawiający: - wnioskuje do Wykonawcy w sprawie
możliwości dokonania wskazanej zmiany, - wnioskuje, aby Wykonawca przedłożył propozycję
zmiany, b) Wykonawca: - wnioskuje do Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.
2)Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian należy
opisać w stosownych dokumentach (notatka służbowa, pismo Wykonawcy, protokół
konieczności, itp.). Protokół konieczności wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 3) W
rezultacie dokonania czynności opisanych w punkcie 1) i w punkcie 2) może dojść do
podpisania przez strony aneksu do umowy. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-30 23:59

8.2.) Miejsce składania ofert: miniPortal UZP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 15:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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