
Oznaczenie sprawy: ZDM.26.32.2019
nr kor.:

Zarząd Dróg Miejskich
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą
Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice.

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, krajowy numer identyfikacyjny 24000925100000,
ul.  ul .  Płowiecka 31 , 44-121 Gliwice, woj.  śląskie, państwo Polska, tel .  32 300 86 34, e-mail
pawel.pendzialek@zdm.gliwice.pl, faks 32 300 86 98.
Adres strony internetowej (URL): ww.zdm.gliwice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem
(URL)



Tak
http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,0,,

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://zdm.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne,0,,

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Zarząd Dróg Miejskich ul. Płowiecka 31, 41-121 Gliwice - pok. 14 (BOI- parter) W przypadku ofert składanych
listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice.
Numer referencyjny: ZDM.26.32.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych
lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest
utrzymanie dróg na terenie miasta Gliwice. 2. Przedmiot zamówienia o którym mowa w pkt.1 obejmuje
zadania: 1) Zadanie nr 1 - Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice. 2) Zadanie nr 2 -
Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233141-9
45221110-6



II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt
3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub
okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 12 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA II I :  INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna
i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać: Dla zadania
nr 1: a) Posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż
10.000.000,00 zł. b) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia z sumą gwarancyjną na kwotę
min. 10.000.000,00 zł. Dla zadania nr 2: a)Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia z sumą gwarancyjną
na kwotę min. 500 000,00 zł. W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał ekonomiczny
i finansowy podlega sumowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać że wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla zadania nr 1: 1) Jedno zadanie polegające
na bieżącym utrzymaniu dróg o łącznej długości co najmniej 400 km przebiegających przez miasta o liczbie
ludności powyżej 100 tysięcy przez okres min. 1 roku w ramach którego utrzymywał również całodobowe
pogotowie techniczne, oraz 2) Jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, modernizacji drogi
o długości min 1 km oraz wartości min 4.000.000,00 zł, w ramach którego była wykonywana budowa,
przebudowa, modernizacja zatoki autobusowej, chodników, dróg rowerowych oraz 3)Wykazać zrealizowanie
wszystkich niżej wymienionych robót wykonanych ciągu jednego dobrowolnie wybranego roku
kalendarzowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert: a) układanie nawierzchni
z betonu asfaltowego min. 40 000 m2 b) wykonanie nawierzchni z kostki betonowej min. 25 000 m2 c)
wykonanie podbudów z kruszywa łamanego min. 25 000 m2 d) frezowanie nawierzchni asfaltobetonowych
min. 20 000 m2 e) odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa) min. 100 mb. f) wykonanie lub remont
przepustów rurowych w ilości min. 50 mb. g) remont,(lub budowa lub przebudowa) obiektu mostowego w ilości
min. 2 szt. Dla zadania nr 2: Wykazać zrealizowanie wszystkich niżej wymienionych robót wykonanych ciągu
jednego dobrowolnie wybranego roku kalendarzowego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert: a) układanie nawierzchni z betonu asfaltowego min. 5 000 m2 b) wykonanie nawierzchni
z kostki betonowej min. 5 000 m2 c) wykonanie podbudów z kruszywa łamanego min. 5 000 m2 d) frezowanie
nawierzchni asfaltobetonowych min. 3000 m2 e) odwodnienie drogi (kanalizacja deszczowa) min. 50 mb. f)
wykonanie lub remont przepustów rurowych w ilości min. 30 mb. g) remont,(lub budowa lub przebudowa)
obiektu mostowego w ilości min. 1 szt. W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek dotyczący
posiadania wiedzy i doświadczenia musi spełniać w całości przynajmniej jeden z podmiotów występujących
wspólnie. Wykonawca musi dysponować niżej wymienionymi pełnosprawnymi narzędziami, urządzeniami
i wyposażeniem: Dla zadania nr 1: 1)Koparko -ładowarka - 3 szt 2)Walec 9 t - 2 szt 3)Walec wibracyjny



samojezdny 10 t -2 szt 4)Walec ogumiony co najmniej 12 t - 2 szt 5)Walec wibracyjny stalowy 1,6 t -1 szt
6)Walec stalowy ciężki 13 t - 1 szt 7)Ładowarka jednonaczyniowa kołowa - 1 szt 8)Frezarka do nawierzchni
bitum. o szer.1 m i gł. frezowania do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę - 1 szt 9)Frezarka
do nawierzchni bitum. o szer.2 m i gł. frezowania do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę - 2 szt
10)Rozkładarka mas bitum. szer. min.7 m na gąsienicach posiadająca pełną elektronikę -3 szt 11)Rozkładarka
mas bitum. szer. min.7 m na kołach posiadająca pełną elektronikę- 1 szt 12)Rozkładarka mas bitum. szer. do 3
m na gąsienicach wyposażona w pełną elektronikę -1 szt 13)Skrapiarka do bitumu na podwoziu samojezdnym
- 1 szt 14)Samochód samowyładowczy min. 5 t - 3 szt 15)Samochód samowyładowczy min.10 t - 4 szt
16)Samochód skrzyniowy min.5 t - 2 szt 17)Recykler do asfaltobetonu - 6 szt 18)Kocioł do grzania bitumu - 2
szt 19)Piły do cięcia asfaltobetonu - 3 szt 20)Oznakowania pasa drogowego ciągnione na przyczepie - 4 kpl
21)Sygnalizatory przenośne - 3 kpl 22)Zagęszczarki - 4 szt 23)Wytwórnia mas bitumicznych o wydajności
min.100t/h -1 szt 24)Plac składowy utwardzony (magazynowy) wraz z obiektem zadaszonym o powierzchni
min. 500 m2 i kubaturze min. 2.000 m3 służący do składowania i przechowywania materiałów stanowiących
własność zamawiającego, o powierzchni 25 000 m2, zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (ogrodzony
i chroniony, wyposażony w monitoring wizyjny) z zainstalowaną wagą o zakresie ważenia 60 ton z możliwością
wydruku kwitu dla potrzeb ewidencji - 1 szt. Dla zadania nr 2: 1)Koparko -ładowarka - 1 szt 2)Walec wibracyjny
samojezdny 10 t -1 szt 3)Walec ogumiony co najmniej 12 t - 1 szt 4)Walec wibracyjny stalowy 1,6 t -1 szt
5)Ładowarka jednonaczyniowa kołowa - 1 szt 6)Frezarka do nawierzchni bitum. o szer.1 m i gł. frezowania
do min. 30 cm wyposażoną w pełną elektronikę - 1 szt 7)Rozkładarka mas bitum. szer. min.7 m
na gąsienicach posiadająca pełną elektronikę -1szt 8)Skrapiarka do bitumu na podwoziu samojezdnym - 1 szt
9)Samochód samowyładowczy min. 5 t - 1 szt 10)Samochód samowyładowczy min.10 t - 2 szt 11)Recykler
do asfaltobetonu - 1 szt 12)Kocioł do grzania bitumu - 1 szt 13)Piły do cięcia asfaltobetonu - 1 szt
14)Oznakowania pasa drogowego ciągnione na przyczepie - 2 kpl 15)Sygnalizatory przenośne - 1 kpl
16)Zagęszczarki - 2 szt 17)Plac składowy utwardzony (magazynowy), służący do składowania
i przechowywania materiałów stanowiących własność zamawiającego, o powierzchni 5.000 m2,
zabezpieczony przed dostępem osób trzecich (ogrodzony i chroniony, wyposażony w monitoring wizyjny)
z zainstalowaną wagą o zakresie ważenia 60 ton z możliwością wydruku kwitu dla potrzeb ewidencji - 1 szt.
W przypadku podmiotów działających wspólnie potencjał dotyczący posiadania narzędzi, urządzeń
i wyposażeniem podlega sumowaniu. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy: Dla zadania nr 1 a) jedną osobę
na stanowisko kierownika budowy, spełniającą następujące wymagania: -uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń -doświadczenie zawodowe - co najmniej 5 lat
od daty uzyskania uprawnień, -doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania obejmującego utrzymanie
dróg, ulic i chodników na sieci dróg publicznych miast o łącznej długości co najmniej 200 km na stanowisku
Kierownika Budowy, b)2 osoby do kierowania robotami drogowymi z uprawnieniami w specjalności drogowej
lub konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, c) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami
budowlanymi w zakresie obiektów mostowych (w specjalności np. mostowej, konstrukcyjno - budowlanej,
konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie mostów) bez ograniczeń, d) 1 osobę z uprawnieniami
do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń, e) 1 osobę z uprawnieniami do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, f) 5
osób posiadających uprawnienia do podawania sygnałów i poleceń związanych z kierowaniem ruchem
drogowym, wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6
lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 poz. 840) lub równoważne Dla
zadania nr 2: a)1 osobę do kierowania robotami kierownik budowy, spełniającą następujące wymagania: -
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń - doświadczenie
zawodowe - co najmniej 5 lat od uzyskania uprawnień, - doświadczenie przy realizacji co najmniej 1 zadania
obejmującego budowę lub przebudowę drogi lub ulicy o wartości min 500 000,00 zł brutto na stanowisku
kierownika budowy, b)1 osobę z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w zakresie obiektów
mostowych (w specjalności np. mostowej, konstrukcyjno - budowlanej, konstrukcyjno - inżynieryjnej w zakresie
mostów) bez ograniczeń, c)2 osoby posiadających uprawnienia do podawania sygnałów i poleceń związanych
z kierowaniem ruchem drogowym wynikające z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 6 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 poz. 840) lub
równoważne, W przypadku podmiotów działających wspólnie osoby zdolne do wykonania zamówienia
podlegają sumowaniu. Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym,
wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów
obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem
pozwalać będą na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże
do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane,



winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej
Polskiej funkcji technicznych w budownictwie w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z ustawą
z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), dopuszcza się także kwalifikacje równoważne do przedstawionych
powyżej zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy Prawo budowlane
w związku z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

I I I .3 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
I I I .4 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ,  SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej w niniejszym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te
powinny być wystawione w terminach nie wcześniejszych niż podano powyżej. Zamawiający żąda
od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w niniejszym
punkcie.
I I I . 5 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli
z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów,
o których mowa w niniejszym tiret zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów,
o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, , dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony



od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może
złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w niniejszym tiret zamawiający
dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy pzp, ,
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 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, wartości, daty, miejsca wykonania
i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SIWZ,
z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 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 charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, wykaz
wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia
publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 8
do SIWZ, wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 9 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
I I I . 6 )  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI,
O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86
ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 - o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej
lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Przykładowy wzór zobowiązania podmiotu trzeciego stanowi ZAŁĄCZNIK NR 10 do SIWZ. Pisemne
zobowiązanie lub inne dokumenty muszą zawierać informacje dotyczące co najmniej: a) zakres dostępnych
wykonawcy zasobów innego podmiotu. b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; w odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których
te zdolności są wymagane, wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub
wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji
może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce
odpowiednich dokumentów wymienionych powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1) zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: Dla części I - 300.000,00 zł (trzysta tysięcy zł) , dla
części II - 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy zł), 2) wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed
upływem terminu do składania ofert, 3) wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być ważne
minimum przez okres związania ofertą, dotyczyć przedmiotowego zamówienia i zawierać klauzule
gwarantujące możliwość zatrzymania wadium w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy pzp,
4) wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr wadium wnoszone



w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr ING Bank Śląski O/Gliwice, nr konta 13 1050
1298 1000 0022 8940 7484, 5) jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć jeżeli
wadium wnoszone jest w formie innej niż pieniądz należy je złożyć w Referacie Finansowo-Księgowym pok.
115.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów
elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony,
negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:



Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki
będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
doświadczenie kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:



Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania
techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla zadania nr 1: 1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Utrzymanie dróg publicznych na terenie
miasta Gliwice.” (oznaczenie sprawy: ZDM.26…….2019) na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej
umowy w zakresie możliwości zmiany osób wymienionych w §11 niniejszej umowy – z przyczyn niezależnych
od Zamawiającego i Wykonawcy. 3. O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy
Wykonawca winien niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie, Uzgodnienia w zakresie zmian
wymagają dla swej ważności zatwierdzenia przez Strony, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie,
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności. Dla zadania nr 2: 1. Zamawiający przewiduje istotne
zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym
pod nazwą: „Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice.” (oznaczenie sprawy:
ZDM.26…….2019) na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający określa następujące
warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w zakresie możliwości zmiany osób
wymienionych w §11 niniejszej umowy – z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy. 3.
O wystąpieniu okoliczności mogących wpłynąć na zmianę umowy Wykonawca winien niezwłocznie
poinformować Zamawiającego pisemnie, Uzgodnienia w zakresie zmian wymagają dla swej ważności
zatwierdzenia przez Strony, a zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie, w formie aneksu do umowy
pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-12-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty lub oświadczenia
obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy
udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały



być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 - Utrzymanie dróg publicznych na terenie miasta Gliwice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - Utrzymanie dróg
publicznych na terenie miasta Gliwice. 1) przedmiotem zamówienia są roboty związane z utrzymaniem dróg,
ulic, chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z siecią dróg publicznych
dla których Zamawiający jest zarządcą w ilości 430,68 km. W tym dróg krajowych 41,06 km, wojewódzkich
34,22 km, powiatowych 125,6 km, gminnych 229,80 km, 2) zamówienie o którym mowa w pkt. 1) będzie
polegać na wykonywaniu remontów kompleksowych i cząstkowych, ogólnie robót nie wymagających decyzji
o pozwoleniu na budowę oraz decyzji o zgodzie na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych zgodnie
z Ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U
z 2018r. poz.1474 z późn. zm) wszelkiego rodzaju nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów,
obiektów inżynierskich oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa
na zarządzanej sieci dróg. 3) Roboty będą prowadzone w oparciu o ustawę "Prawo budowlane" Dz. U. z 2019
r. poz. 1186 z późn.zm. 4) W szczególności przedmiot zamówienia obejmuje: a) Wykonywanie wszystkich
niezbędnych zabiegów technicznych dla utrzymania dobrego stanu technicznego zarządzanej sieci dróg, b)
Doraźną i docelową likwidację zagrożeń powstałych na zarządzanej sieci dróg po wstępnym uzgodnieniu
z Zamawiającym, c) Utrzymywanie pogotowia technicznego przez 24 godziny na dobę w dni robocze, wolne
i święta, d) Zabezpieczenie zgłoszonych uszkodzeń (np. ubytków w nawierzchniach dróg i chodników)
zagrażających bezpieczeństwu publicznemu w ciągu max 1 godziny a ich usunięcie w ciągu 24 godzin
od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu. 5) Typowe roboty przewidziane
do wykonania zamówienia zostały opisane w TABELI ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH (TER) dla Zadania
nr 1 - załącznik do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik
do SIWZ 6) Ponad powyższe Wykonawca będzie zobowiązany między innymi do niżej wymienionych działań,
które nie podlegają odrębnej zapłacie, a ich koszty należy ująć w cenach jednostkowych TER (kosztach
ogólnych): a) przechowywanie i prowadzenie ewidencji na podstawie bieżącego ważenia kostki granitowej
i innych materiałów kamiennych stanowiących własność Zamawiającego oraz innych materiałów
pochodzących z rozbiórek na terenie miasta, a nadających się do ponownego zabudowania, przez okres
trwania umowy, b) przechowywanie i prowadzenie ewidencji na podstawie bieżącego ważenia i przetwarzanie
destruktu asfaltowego (własność Zamawiającego) do czasu ponownego wbudowania w nawierzchnię (zgodnie
z ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2019 r.poz.1396 z późn. zm.) i ustawy o odpadach (Dz.U. 2019
r.poz.701 z późn.zm), Uwaga: Przechowywane przez Wykonawcę materiały rozbiórkowe wymienione w pkt. a)
i b) będą pochodziły z robót wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia oraz innych robót
inwestycyjnych prowadzonych przez Zamawiającego. c) przewiezienie zgromadzonych dotychczas materiałów
z rozbiórki stanowiących własność Zamawiającego (opisanych w pkt. 2.4.2. OST) z dotychczasowego placu
składowego na plac składowy Wykonawcy. d) wykonanie projektów organizacji ruchu na czas prowadzonych
robót i zatwierdzenia ich przez organ zarządzający ruchem (jeżeli zaistnieje taka konieczność), e)
wykonywanie oznakowania pasa drogowego i zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów
na czas prowadzonych robót, f) awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia pasa drogowego i w przypadku
awarii związanej z urządzeniem obcym (sieci) powiadomi odpowiednich gestorów sieci i utrzyma oznakowanie
do czasu przejęcia miejsca awarii przez jednostkę administrującą siecią, g) uzgodnienia związane
z zamknięciem dróg (objazdy) łącznie z zawarciem odpowiednich umów z przewoźnikami (np. ZTM - Zarząd
Transportu Metropolitalnego) na czas prowadzonych robót, h) zlecenie nadzorów branżowych nad sieciami
uzbrojenia podziemnego, i) wykonywanie badań nośności podbudowy i nawierzchni, odwiertów kontrolnych,
ekspertyz dla wbudowywanych materiałów, badań potwierdzających jakość wykonywanych robót, j) wywozu
ziemi i gruzu z budów oraz innych materiałów i nieczystości na wysypisko (wymagane udokumentowanie
wywozu na wysypisko na żądanie Zamawiającego), k) obsługa geodezyjna budowy, l) wykonanie na żądanie
Zamawiającego, dokumentacji projektowej w zakresie i formie niezbędnej do dokonania zgłoszenia robót
budowlanych do właściwych organów administracji publicznej, m) geodezyjna dokumentacja powykonawcza
z naniesieniem na zasoby - jeżeli zaistnieje taka konieczność.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233141-9, 45221110-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:



Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
doświadczenie kierwonika budowy 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Utrzymanie dróg niepublicznych na terenie miasta Gliwice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub
określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie
zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 - Utrzymanie dróg
niepublicznych na terenie miasta Gliwice. 1) przedmiotem zamówienia są roboty związane z utrzymaniem
dróg, ulic, chodników, obiektów inżynierskich oraz innych urządzeń i budowli związanych z siecią dróg
niepublicznych dla których zarządcą jest Zamawiający. 2) zamówienie o którym mowa w pkt. 1) będzie
polegać na wykonywaniu remontów kompleksowych i cząstkowych, ogólnie robót nie wymagających decyzji
o pozwoleniu na budowę wszelkiego rodzaju nawierzchni dróg, ulic, chodników, odwodnienia, rowów, obiektów
inżynierskich oraz robót konserwacyjnych, porządkowych i innych w celu utrzymania bezpieczeństwa
na zarządzanej przez ZDM Gliwice sieci dróg niepublicznych. 3) roboty będą prowadzone w oparciu o ustawę
"Prawo budowlane" Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z poźn.zm) 4) W szczególności przedmiot zamówienia
obejmuje: a) wykonywanie wszystkich niezbędnych zabiegów technicznych dla utrzymania dobrego stanu
technicznego zarządzanej sieci dróg, b) doraźną i docelową likwidację zagrożeń powstałych na zarządzanej
sieci dróg po wstępnym uzgodnieniu z Zamawiającym, c) utrzymywanie pogotowia technicznego przez 24
godziny na dobę w dni robocze, wolne i święta. d) zabezpieczenie zgłoszonych uszkodzeń (np. ubytków
w nawierzchniach dróg i chodników) zagrażających bezpieczeństwu publicznemu w ciągu max 1 godz., a ich
usunięcie w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania informacji od Zamawiającego o ich wystąpieniu. 5) typowe
robo ty  p rzewidz iane  do  wykonan ia  zamówien ia  zos ta ły  op isane  w TABELI  ELEMENTÓW
ROZLICZENIOWYCH (TER) dla Zadania nr 2 - załącznik do SIWZ oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych załącznik do SIWZ. 6) Ponad powyższe Wykonawca będzie zobowiązany
między innymi do niżej wymienionych działań, które nie podlegają odrębnej zapłacie, a ich koszty należy ująć
w cenach jednostkowych w TER (kosztach ogólnych): a) przechowywanie i prowadzenie ewidencji
na podstawie bieżącego ważenia kostki granitowej i innych materiałów kamiennych stanowiących własność
Zamawiającego oraz innych materiałów drogowych pochodzących z rozbiórek na terenie miasta, a nadających
się do ponownego zabudowania, przez okres trwania umowy, b) przechowywanie i prowadzenie ewidencji
na podstawie bieżącego ważenia i przetwarzanie destruktu asfaltowego (stanowiącego własność
Zamawiającego) do czasu ponownego wbudowania w nawierzchnię (zgodnie z ustawą Prawo ochrony
środowiska (Dz.U.2019 r. poz. 1396 z późn.zm.) i ustawy o odpadach (Dz.U. 2019 r.poz.701 z późn.zm.),
Uwaga: Przechowywane przez Wykonawcę materiały rozbiórkowe wymienione w pkt. a) i b) będą pochodziły
z robót wykonywanych w ramach niniejszego zamówienia. c) wykonanie projektów organizacji ruchu na czas
prowadzonych robót i zatwierdzenia ich przez organ zarządzający ruchem (jeżeli zaistnieje taka konieczność),
d) wykonywanie oznakowania pasa drogowego i zabezpieczenie dojść i dojazdów do posesji oraz objazdów
na czas prowadzonych robót, e) awaryjnego zabezpieczenia uszkodzenia pasa drogowego i w przypadku
awarii związanej z urządzeniem obcym (sieci) powiadomi odpowiednich gestorów sieci i utrzyma oznakowanie
do czasu przejęcia miejsca awarii przez jednostkę administrującą siecią, f) zlecenie nadzorów branżowych nad
sieciami uzbrojenia podziemnego, g) wykonywanie badań nośności podbudowy i nawierzchni, odwiertów
kontrolnych, ekspertyz dla wbudowywanych materiałów, badań potwierdzających jakość wykonywanych robót,
h) wywozu ziemi i gruzu z budów oraz innych materiałów i nieczystości na wysypisko (wymagane
udokumentowanie wywozu na wysypisko na żądanie Zamawiającego), i) obsługa geodezyjna budowy, jeżeli
zaistnieje taka konieczność, j) geodezyjna dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na zasoby - jeżeli
zaistnieje taka konieczność.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233141-9, 45221110-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:



Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 12
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 20,00
doświadczenie kierownika budowy 20,00

Główny Specjalista

29-11-2019 r.  Joanna Latta
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki ZDM Gliwice

29-11-2019 r.  Anna Gilner
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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