Kowalewo Pomorskie: Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych na zapleczu
budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja wraz z
budową zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 15
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kowalewo Pomorskie, Plac Wolności 1, 87-410 Kowalewo
Pomorskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6841024, faks 056 6841071.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowalewopomorskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa parkingu dla
samochodów osobowych na zapleczu budynku Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim
przy ul. Św. Mikołaja wraz z budową zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 15.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest Rozbudowa parkingu dla samochodów osobowych na zapleczu budynku
Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja wraz z budową zjazdu
publicznego z drogi krajowej nr 15 w następującym zakresie: Parking zapewnia 35 miejsc
postojowych o wymiarach 2,5x5,0m. Dostęp do parkingu zapewnia projektowany zjazd z
ulicy Świętego Mikołaja - zgodnie z odrębną dokumentacją. Przyjęto nawierzchnię z kostki
betonowej na podbudowie z chudego betonu. Jezdnie ograniczono krawężnikiem betonowym
15x30cm oraz na obniżeniach - 15x22cm. Zakłada się powierzchniowe odwodnienie dróg w
kierunku projektowanych wpustów deszczowych Wp1 i Wp2. Odprowadzenie wody z
wpustów - zgodnie z branżą sanitarną. Roboty ziemne polegać będą na mechanicznym
wykonaniu koryta w miejscu projektowanych nawierzchni drogowych i sprowadzać się będą
do wybrania i wywiezienia gruntu nasypowego. Dodatkowo wszystkie elementy kolidujące z
parkingiem przeznacza się do rozbiórki: - bloki betonowe pozostałości po ławkach trybuny, nawierzchnie z kostki betonowej i płytek betonowych, - ogrodzenie betonowe od strony ulicy
Świętego Mikołaja, - ogrodzenie z siatki od strony działki nr 316/2 oraz 87, - demontaż 10
reklam (znaki reklamowe przeznacza się do ponownego montażu) Roboty ziemne należy
prowadzić zgodnie z PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania, zwracając szczególną uwagę na możliwość wystąpienia nie zinwentaryzowanego
podziemnego uzbrojenia terenu. Parking projektuje się jako ogólnodostępny z ograniczeniem
rodzaju samochodów (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych). Linie wydzielające
stanowiska postojowe wyznacza się innym kolorem kostki. W związku z budową zjazdu z
ulicy Świętego Mikołaja projektuje się zmianę stałej organizacji ruchu na drodze krajowej. W

obszarze pasa drogowego wprowadza się znaki D-18, B-2 oraz C-4, dodatkowo zmienia się
oznakowanie poziome krawędziowe - zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu.
KONSTRUKCJA PARKINGU: - warstwa ścieralna z kostki betonowej szarej - 8cm, warstwa podsypki cementowo - piaskowej 3 cm, - podbudowa z chudego betonu - 18 cm, warstwa piasku - 25 cm kostka w obszarze stanowisk postojowych w kolorze czarnym Zieleń
Realizacja zadania wymaga usunięcia korzeni pozostałych po wycince 7 drzew. Na długości
90m w odległości min. 1,0m od krawędzi stanowisk projektuje się nasadzenia. Ostateczny
wybór krzewów na etapie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem. Na pozostałym projektuje
się trawnik o łącznej powierzchni 300m2. Ogrodzenie Istniejące ogrodzenia w obszarze
parkingu przeznacza się do rozbiórki. Likwiduje się betonowe ogrodzenie od strony ulicy
Świętego Mikołaja na długości 112mb oraz istniejące ogrodzenie z siatki (siatki w ramach)
długości 77mb na granicy z działką 316/2 oraz 87. Projektuje się ogrodzenie typu panelowe
długości 178mb z drutu fi 5 oczko 50 x 200mm wysokości 1,5m na podmurówce systemowej.
Ostateczny typ ogrodzenia na etapie realizacji należy uzgodnić z Inwestorem. W pobliżu
budynku projektuje się furtkę szerokości 1m w miejscu dotychczasowej. Zjazd w granicy pasa
drogowego - wg odrębnej dokumentacji Zjazd publiczny projektuje się po lewej stronie drogi
w km 0+414. Zaprojektowano konstrukcję dostosowaną dla samochodów o ciężarze do 2500
kg. Istniejący chodnik z kostki betonowej (w części dochodzącej do zjazdu) przeznaczony jest
do regulacji wysokościowej. PARAMETRY TECHNICZNE ZJAZDU: szerokość zjazdu:
4,0m długość zjazdu: 4,5m kąt pomiędzy osią zjazdu a osią drogi: 90,0sl przecięcie krawędzi
zjazdu i drogi: promień R=5,0m Konstrukcja zjazdu; - warstwa ścieralna z kostki betonowej
gr, 8cm - 8 cm - podsypka cementowo - piaskowa - 3 cm - podbudowa z chudego betonu -18
cm - warstwa odsączająca - 25 cm Stała organizacja ruchu wg odrębnej dokumentacji Podane
nazwy własne (pochodzenie, producent itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla
określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Dopuszcza się
zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same
cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia
produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu oraz powinien
mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt. Szczegółowy zakres robót zawiera
przedmiar wg załącznika nr 1 do SIWZ, projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót ( załącznik nr 10 do SIWZ ) - do wglądu na stronie internetowej
oraz w siedzibie zamawiającego, w Referacie Techniczno-Inwestycyjnym i Gospodarki
Gruntami Urzędu Miejskiego w Kowalewie Pomorskim przy ul. Św. Mikołaja 5 (parter), 87410 Kowalewo Pomorskie, w godzinach 8:00-15:00, od poniedziałku do piątku. Wykonawca
we własnym zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną tj. wytyczenie obiektu oraz
wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Koszty obsługi geodezyjnej należy
uwzględnić w cenie oferty..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.32.20-7, 45.23.24.11-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
•

Informacja na temat wadium: 6 000,00 PLN ( słownie: sześć tysięcy złotych )..

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

•

o zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że zrealizował min. 1 robotę budowlaną, w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów
dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; Wartość
każdej wykazanej roboty nie może być mniejsza niż 340.000,00 zł brutto.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie
wykonywać zamówienie, posiadającą kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

•

•

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu 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 i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone;
•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
•

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:
•

•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo
informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
5. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: a) wypełniony formularz ofertowy ( wg zał. Nr 7 ) b)
dowód wniesienia wadium, c) oświadczenia Wykonawcy o przynależności do grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
którego treść zawarto w załączniku Nr 8, d) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców
w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, e) pełnomocnictwo udzielone osobom podpisującym
dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentów rejestrowych, pełnomocnictwo powinno być przedstawione w
formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii. f) pisemne
zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na wiedzy
i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolności finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimi stosunków, g) jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w
art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami
innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny,
czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich
zasobów, żąda: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia, - charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którykolwiek z niżej wymienionych warunków: 1.1. Zajdzie konieczność wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy.
1.2. Zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych. Zapłata za roboty dodatkowe,

wynikające z protokołów konieczności, nastąpi na zasadach określonych w umowie. 1.3.
Zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia na skutek: a)
warunków atmosferycznych uniemożliwiających ze względów technologicznych wykonanie
przedmiotu umowy w ustalonym terminie lub negatywnie wpływających na jakość
wykonania lub trwałość przedmiotu umowy, b) działania siły wyższej, c) inne, z
zastrzeżeniem art.140 ust 3 ustawy Pzp. 2. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego
uzasadnienia sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
oraz Zamawiającego. Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy
pisemnej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.kowalewopomorskie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Kowalewie Pomorskimi, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.11.2013 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskimi, Plac
Wolności 1, 87-410 Kowalewo Pomorskie, Sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: .
IV.4.17) Czy 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: nie
z up. Burmistrza
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Doradca-Pełnomocnik Burmistrza

