Nr sprawy: RDWT-271-2-1/20
WARUNKI UCZESTNICTWA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (dalej: „WU”)
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5a, 33-100 Tarnów, tel. 14 621 17 54, fax. 14 621 17 54 wew. 24.
www.zdw.krakow.pl , Adres e-mail: rdwt@zdw.krakow.pl
Nazwa postępowania:
„Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem na Zadania:
Zadanie I: Remont siatki zabezpieczającej przed rumoszem skalnym w ciągu DW 975 w m.
Roztoka, Zadanie II:Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 980 w m. Siemiechów”
1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zakres przedmiotu zamówienia:
Remont urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem na Zadania:
1) Zadanie I: Remont siatki zabezpieczającej przed rumoszem skalnym w ciągu DW 975 w m.
Roztoka polegający w szczególności na:
- demontażu uszkodzonej siatki plecionej ø 3,5 mm, wys. siatki 1,8 mb,
- demontażu dwuteowników stalowych IPE 140,
- demontażu elementów betonowych,
- wykonaniu robót ziemnych koparką,
- prostowaniu słupa stalowego, dwuteownik IPE 140,
- wykonaniu otworów pod fundamenty ø 30 cm na głębokość 1,2 m,
- wykonaniu fundamentu palowego ø 30 cm na głębokość 1,2 m z betonu C12/15,
- osadzeniu słupów stalowych z dwuteownika IPE 140 w wykonanym fundamencie,
- osadzeniu odciągu wykonanego z kątownika 80 x 80,
- zabezpieczeniu antykorozyjne słupów i odciągu farbą epoksydową: podkład + warstwa
nawierzchniowa,
- montażu nowej siatki plecionej ø 3,5 mm o oczku 5,5 cm i wysokości nad terenem min.1,8 m,
- naciagnięciu siatki drutem, linka stalowa ø 5 mm,
- formowaniu nasypów z kruszywa,
- obsianiu skarpy trawą,
- wykonaniu pobocza o gr. 15 cm z kruszywa łamanego,
2) Zadanie II:Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 980 w m. Siemiechów polegający w
szczególności na:
- demontażu balustrady z rur wraz z odwozem,
- rozebraniu nawierzchni chodnika z kostki,
- wykuciu otworów w betonie o grubości 15 cm,
- demontażu elementów betonowych,
- wykuciu nawierzchni asfaltowej o grubości 8 cm,
- wykonaniu ręcznych robót ziemnych z przewozem gruntu taczkami, na odl.do 10 m,
- wykonaniu otworów ø 30 cm pod osadzenie barier na głębokość 1 m,
- osadzeniu 70 sztuk barier – 2 metrowe elementy barier (dostarczone przez Zamawiającego) –
sumaryczna dł. barier: 140 mb (2 x 70=140)
- betonowaniu barier – beton C12/15,
- ręcznym formowaniu nasypów,
- wykonaniu nawierzchni chodnika z kostki (kostka Zamawiającego) na podsypce cem-piaskowej

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w:
- Kosztorysach ofertowych stanowiącym załączniki nr 2.1. oraz 2.2. do niniejszych Warunków – które
określają przedmiotowy i ilościowy zakres robót objętych zamówieniem (przedmiar robót),
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (dalej: „SST”) stanowiących załącznik nr 1 do
niniejszych WU (oraz załącznik nr 2 do Umowy) – w zakresie dokumentacji technicznej i szczegółowych
specyfikacji technicznych.
2. INFORMACJE JAKIE NALEŻY UWZGLĘDNIĆ DOKONUJĄC WYCENY OFERTY
a) koszt użytych materiałów,
b) transport i składowanie materiałów,
c) dostawę i pracę sprzętu do robót,
d) prowadzenie obmiarów robót,
e) wykonywanie robót stanowiących przedmiot zamówienia będzie się odbywać wyłącznie
poprzez kierowanie ruchem przez upoważnionych pracowników Wykonawcy,
f) oznakowanie robót zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu dostarczonym
przez Zamawiającego dla remontów cząstkowych,
g) wykonanie robót zgodnie z opisem podanym w pkt 1 powyżej,
h) uprzątnięcie terenu robót po ich wykonaniu,
i) wszystkie pozostałe składniki cenotwórcze.
Przed złożeniem oferty należy dokonać oględzin miejsca wykonania zamówienia celem dokonania
precyzyjnej wyceny oferty.
3. PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA
a) Wymagany (nieprzekraczalny) termin wykonania zamówienia: 29 maja 2020 r.
b) Tryb dokonywania płatności przez Zamawiającego: 30 dni od daty otrzymania faktury,
c) Wykonawca będzie realizował zamówienie siłami własnymi bez udziału Podwykonawców.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone zostały w Specyfikacjach Technicznych
stanowiących załącznik nr 1 do WU oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do WU.
4. WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO POSTĘPOWANIA JEST ZŁOŻENIE:

1. wypełnionej oferty cenowej - załącznik nr 2 do WU, r, wraz z wypełnionym kosztorysami
ofertowymi – załączniki nr 2.1., 2.2. do WU,
2. zaparafowanego projektu umowy - załącznik nr 3 do WU,
3. uzupełnionego oświadczenia – załącznik nr 4 do WU.
5. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych - należy złożyć jedną ofertę
obejmującą obydwa zadania.

2.

ofertę należy przygotować wypełniając formularz oferty stanowiący załącznik nr 2
do WU oraz kosztorysy ofertowe stanowiący załączniki nr 2.1., oraz 2.2. do WU, w formularzu
oferty należy podać sumę cen kosztorysowych dla wszystkich trzech lokalizacji.

3.

w ofercie należy podać cenę brutto (zawierającą podatek VAT); wszystkie wartości należy
podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; cenę brutto należy określić w złotych polskich;
w cenie brutto oferty należy skalkulować wszystkie koszty i czynności związane z realizacją
przedmiotu zamówienia (w oparciu o informacje z pkt 2 powyżej),

4.

oferta musi zawierać oświadczenie Wykonawcy w przedmiocie akceptacji warunków
określonych w WU oraz zobowiązania się w przypadku wyboru złożonej przez niego oferty do
zawarcia umowy i realizacji zamówienia na tych warunkach,

5.

do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1) wypełnione oświadczenie wraz z oznaczeniem zgody lub braku zgody na podanie danych
Wykonawcy do publicznej wiadomości, o którym mowa w pkt 4 WU,
2) ofertę oraz wszystkie załączniki podpisuje osoba reprezentująca Wykonawcę zgodnie z
umocowaniem lub stosownym pełnomocnictwem.
Informujemy, że Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie jest jednostką budżetową
publiczną – prosimy o wyrażenie zgody na podanie: nazwy Wykonawcy, danych adresowych oraz
ceny zawartej w ofercie do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez poinformowanie innych
uczestników postępowania o jego wynikach poprzez złożenie oświadczenia według załączonego
wzoru (stanowiącego załącznik nr 4 do WU).
Wyrażenie zgody na podanie do publicznej wiadomości danych, o których mowa w tym oświadczeniu,
jest dobrowolne, jednak niezbędne z punktu widzenia możliwości uczestnictwa w postępowaniu dla
celów jego przeprowadzenia – niewyrażanie przedmiotowej zgody jest równoznaczne z brakiem
możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
6. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY
Ofertę pisemną wraz z oświadczeniem oraz zaparafowany projekt umowy należy złożyć w zamkniętej
kopercie, w Rejonie Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Ostrogskich 5a w pok. nr 2
– sekretariat, w terminie do 20.03.2020 r. do godz. 9:30. Kopertę należy oznaczyć: „„Remont
urządzeń zabezpieczających w ciągu DW 975 i 980 z podziałem na Zadania:Zadanie I: Remont
siatki zabezpieczającej przed rumoszem skalnym w ciągu DW 975 w m. Roztoka, Zadanie
II:Remont ogrodzenia segmentowego w ciągu DW 980 w m. Siemiechów” nie otwierać do
20.03.2020 r. do godz. 10:00””oraz adresem Zamawiającego i danymi Wykonawcy (w tym jego
adresem). W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia
wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie oferty przed
terminem otwarcia.

7. PROCEDURA WYBORU OFERTY
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tarnowie, ul. Ostrogskich 5a, w dniu
20.03.2020 r. o godz. 10:00, pok. nr 17 (sala narad).
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium
cena 100 %; za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert ważnie złożonych, spełniających
wszystkie wskazane przez Zamawiającego wymagania oraz określających wykonanie zamówienia
zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i podanymi przez Zamawiającego warunkami jego
realizacji.
W przypadku braku możliwości dokonania w niniejszym postępowaniu wyboru oferty
najkorzystniejszej z powodu złożenia: dwóch lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający
wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych
Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. O wyborze oferty najkorzystniejszej
Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

8. INFORMACJE KOŃCOWE
Informacji w sprawie przetargu udzielają:
- zagadnienia merytoryczne:
Grzegorz Słowik tel. 14 621 17 54 wew. 30, w godz. 730 - 1430
-zagadnienia proceduralne:
Mateusz Sabat tel. 14 621 17 54 wew. 29, w godz. 730 – 1430
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania lub jego unieważnienia bez
podania przyczyn.

Załączniki do WU:
zał. nr 1 - Specyfikacje Techniczne,
zał. nr 2 - Formularz oferty,
zał. nr 2.1., 2.2. - Kosztorysy ofertowe,
zał. nr 3 - Projekt Umowy,
zał. nr 4 – Oświadczenie,

Tarnów, dnia 2020-03-06
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