Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Sprawa nr RDWJ-271-1-11/19
Strona zamienna
11.10.2019
Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Rejon Dróg Wojewódzkich w Jakubowicach 75, 32-100 Proszowice
tel./fax. (012) 386 38 30, www.zdw.krakow.pl adres email: rdwj@zdw.krakow.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 w związku z
art. 39 i innymi) - zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986
zwanej dalej ustawą PZP) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy.
Postępowanie dotyczy zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8
ustawy PZP.
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Nazwa zamówienia:
Modernizacja odcinków dróg wojewódzkich - modernizacja DW 791 w m. Rodaki z podziałem na części.

2.



Część 1 - Modernizacja DW 791 w miejscowości Rodaki km 10/0+000 - 10/ 0+600 dł. 600 mb



Część 2 - Modernizacja DW 791 w miejscowości Rodaki km 10/0+600 - 30/0+100 dł. 1280 mb

Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie :
Część 1


Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimo, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 6 cm - z
wykorzystaniem materiału na utwardzenie poboczy - m2 424,50
 Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 424,50
 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 424,50
 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - m2 424,50
 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 14 cm i
wykorzystaniem materiału na utwardzenie poboczy - m2 511,50
 Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubość 46 cm. - m2 511,50
 Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy - m3 235,29
 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 52 cm - m2 511,50
 Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 511,50
 Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 511,50
 Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - m2 511,50
 Geowłóknina ( do wbudowania pod kruszywo w miejscach przełomów ) 300 g/m2 - m2 600,00
 Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 5 cm i
wykorzystaniem materiału na umocnienie poboczy - m2 3880,00
 Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 7760,00
 Skropienie nawierzchni drogowych emisją asfaltową - m2 7760,00
 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 160, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. - m2 3880,00
 Taśma uszczelniająca złącza technologiczne szerokości 4 cm grubości 5 mm EX-B 240 – m 615,00
 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna, grub., warstwy po zagęszczeniu 4 cm - m2 3820,00
 Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm, i odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy
- m2 2050,00
 Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - m2 1340,00
 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie - m2 281,00
 Odtworzenie punktów referencyjnych - szt. 1,00
 Ustawienie słupków prowadzących uchylnych U 1 a i b wraz z opisem kilometraża – szt. 14,00
 Wbudowanie geosiatki wzmacniającej szklano-węglanowej - m2 4140,00
 Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym. – t 25,00
Część 2
−
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimo, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 6 cm - z
wykorzystaniem materiału na utwardzenie poboczy - m2 388,40
−
Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 388,40
−
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 388,40
−
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm, - m2 388,40
−
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 14 cm i
wykorzystaniem materiału na utwardzenie poboczy - m2 1155,90
−
Rozebranie podbudowy z kruszywa o grubość 46 cm. - m2 1155,90
−
Wywiezienie gruzu samochodami na odległość wg wskazań Wykonawcy - m3 531,71
−
Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 52 cm - m2 1155,90
−
Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 1155,90
−
Skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową - m2 1155,90
−
Podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm - m2 1155,90
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−

Geowłóknina ( do wbudowania pod kruszywo w miejscach przełomów ) 300 g/m2 - m2 1600,00
Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno, bez odwożenia ścinki - głębokość frezowania 5 cm i
wykorzystaniem materiału na umocnienie poboczy - m2 8364,90
−
Oczyszczenie nawierzchni drogowych - m2 16729,80
−
Skropienie nawierzchni drogowych emisją asfaltową - m2 16729,80
−
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 160, warstwa wiążąca, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm. - m2 8364,90
−
Taśma uszczelniająca złącza technologiczne szerokości 4 cm grubości 5 mm EX-B 240 – m 1325,00
−
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa ścieralna, grub, warstwy po zagęszczeniu 4 cm - m2 8236,90
−
Mechaniczne plantowanie poboczy, grubość ścinania 10 cm, i odwozem urobku na odległość wg wskazań Wykonawcy
- m2 3251,00
−
Uzupełnienie poboczy materiałem z frezowania nawierzchni, grubość warstwy po uwałowaniu 10 cm - m2 2791,00
−
Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe, linie malowane mechanicznie - m2 613,00
−
Odtworzenie punktów referencyjnych - szt. 2,00
−
Ustawienie słupków prowadzących uchylnych U 1 a i b wraz z opisem kilometraża – szt. 26,00
−
Wbudowanie geosiatki wzmacniającej szklano-węglanowej - m2 8902,00
−
Wyrównanie nawierzchni betonem asfaltowym. – t 50
−
Przepusty rurowe pod zjazdami, ławy fundamentowe betonowe - m3 6,70
−
Przepusty z rur typu PSHD o średnicy 800 mm – m 9,00
−
Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 80 cm – szt 2,00
−
Zasypanie przepustów materiałem kamiennym z zagęszczeniem - m3 3,00
−
Warstwa nawierzchni z tłucznia kamiennego, grubość warstwy po uwałowaniu 20 cm - m2 20,00
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) stanowiący zał. nr 1 do SIWZ.
3.

Miejsce wykonania zamówienia: DW 791 odc. 10/0+000 – odc. 030/0+100 (długość 1,880 km), gmina Klucze ; powiat
olkuski.

4.

Kod ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): przedmiot główny: 45233140-2
Przedmiot dodatkowy:

5.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w trybie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

6.

Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest podzielone na części których mają dotyczyć oferty
częściowe (Część nr 1, Część nr 2).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość spośród dwóch części zamówienia stanowiącego
przedmiot niniejszego postępowania, o których mowa w pkt 1.
Zamawiający nie stosuje zastrzeżeń i ograniczeń co do możliwości składania przez jednego Wykonawcę ofert częściowych oraz
możliwości udzielenia jednemu Wykonawcy określonej liczby części zamówienia w trybie określonym w art. 36aa ustawy PZP.

7.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty przewidującej odmienny niż określony w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia sposób wykonania zamówienia (oferta wariantowa).

8.

Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 20.12.2019r.

9.

Informacje w zakresie podwykonawstwa.
Zamawiający zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy PZP zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części
zamówienia tj: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego. W pozostałym zakresie Wykonawca może powierzyć wykonanie części
zamówienia Podwykonawcy.
Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz poda firmy
Podwykonawców, (jeżeli są znane).
Jeżeli późniejsza zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy będzie dotyczyła podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Wykazu Podwykonawców biorących udział w realizacji zamówienia zgodnie
z warunkami określonymi we wzorze umowy - zał. nr 6 SIWZ.

10. Informacje w zakresie wymagań dotyczących zatrudniania na podstawie umów o pracę.
Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
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