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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kowalewopomorskie.ornet.pl

Kowalewo Pomorskie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w m.
Sierakowo w zakresie wykonania chodnika
Numer ogłoszenia: 126963 - 2016; data zamieszczenia: 08.07.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

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: Przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w m.
Sierakowo w zakresie wykonania chodnika.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
przebudowa drogi powiatowej nr 1721C w m. Sierakowo w zakresie wykonania chodnika. 2. Zadanie obejmuje
przebudowę drogi powiatowej nr 1721C w m. Sierakowo, zlokalizowanej na dz. geod. nr 100 i 86, obręb
ewidencyjny Sierakowo, gmina Kowalewo Pom., w zakresie budowy chodnika o dł. 680mb, szer. 1,5m. 3. Opis
techniczny: Stan istniejący - droga posiada nawierzchnię asfaltową z jednostronnym spadkiem w kierunku
istniejących rowów. Przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej są zjazdy gruntowe. Na
początku opracowania znajduje się przepust pod wjazdem, który nadaje się do rozbiórki. 4. Projektowany
układ drogowy 4.1. Warunki ruchowe Wybudowanie chodnika będzie służyć głównie do obsługi ruchu
lokalnego mieszkańców. 4.2. Przekroje poprzeczne i podłużne chodnika - według oznaczenia spadków na
planie sytuacyjno - wysokościowym projektu drogowego oraz rysunkach konstrukcyjnych nawierzchni. Spadek
poprzeczny chodnika przylegającego do jezdni jednostronny 2% w kierunku do jezdni, a spadek podłużny
zgodny ze spadkiem podłużnym istniejącej jezdni. Spadki poprzeczne na wjazdach zgodne ze spadkiem
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podłużnym ulicy. Spadki podłużne na wjazdach w kierunku istniejącej ulicy. Założone spadki podłużne i
poprzeczne zapewniają właściwy spływ wód opadowych z chodnika i wjazdów do istniejących rowów w drodze.
4.3. Parametry techniczne projektowanych elementów układu drogowego: Chodnik - po wybudowaniu szer.
1,5m. Po stronie posesji obrzeże betonowe na podsypce cementowo-piaskowej od strony jezdni krawężnik
betonowy na ławie betonowej z oporem. Krawężnik wystający 16cm (zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi,
który będzie układał nakładkę bitumiczną grub. 6cm). Na zjazdach do posesji zastosować krawężnik wtopiony
+2 cm. Oporniki na wjazdach należy ustawiać jako wtopione. 4.4. Konstrukcja nawierzchni Chodnik przy jezdni
- z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 6 cm koloru szarego, ułożonej na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm,
podbudowie z chudego betonu C8/10 grub. 10cm i warstwie wyrównawczej z piasku średnioziarnistego gr. 10
cm. Grubość konstrukcji nawierzchni 31 cm. Podłoże ziemne zagęszczone mechanicznie do wskaźnika
zagęszczenia gruntu Is = 0,98 i Ev2= 45 MPa. Chodnik i dojścia do furtek - z kostki betonowej
wibroprasowanej gr. 6 cm koloru szarego, ułożonej na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm i warstwie
wyrównawczej z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm. Grubość konstrukcji nawierzchni 21 cm. Podłoże ziemne
zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is = 0,98 i Ev2= 45 MPa. Zjazdy - z kostki
betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm koloru czerwonego, ułożonej na podsypce cem-piaskowej gr. 5 cm oraz
podbudowie z kruszywa łamanego twardego melafirowego stabilizowanego mechanicznie 2/31,5 mm gr. 15 cm
po zagęszczeniu ułożonego na warstwie wyrównawczej z piasku gr. 10 cm. Grubość konstrukcji wjazdów 38
cm. Podłoże pod wjazdy zagęszczone mechanicznie do wskaźnika zagęszczenia gruntu Is = 1 i wtórnego
modułu odkształcenia Ev2= 100 MPa. Szerokość wjazdów zgodna z dokumentacją nie szersza niż szerokość
jezdni. Krawężniki betonowe, na wjazdach wzdłuż jezdni 15x22 cm, w bramie opornik 10x25 cm. Krawężniki
ustawione na ławie z betonu C12/15 z oporem o wymiarach 20/30 cm i 24/35 cm. Spoiny zamulone zaprawą
cementowo - piaskową zgodnie z normą PN-90/B-14501. Betonowanie ław pod krawężniki należy wykonać
zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251 (w deskowaniu). Obrzeża - betonowe o wymiarach 8x30 cm ustawione
na podsypce cempiaskowej gr. 5 cm. Spoiny zamulone zaprawą cem-piaskową. Obrzeża należy ustawić
wzdłuż chodników przy działkach niezabudowanych oraz wszędzie tam gdzie nie występują cokoły
istniejących ogrodzeń. Murek oporowy z typowych prefabrykatów betonowych typu L zgodnie z rysunkiem
konstrukcyjnym. Barierki ochronne - wzdłuż chodnika zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kształt
barierek zgodnie ze zdjęciem dołączonym do projektu 5. Odwodnienie Przyjęte rozwiązanie zakłada
odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki poprzeczne na jezdnię. Jezdnia posiada spadek poprzeczny
jednostronny, dzięki czemu woda z chodników i jezdni będzie spływać do przydrożnych rowów. 6. Roboty
rozbiórkowe Obejmować będą rozebranie nawierzchni z betonu i kamienia polnego oraz elementów przepustu.
Istniejący przepust jest w bardzo złym stanie. Lokalizacja nie spełnia swojej roli. 7. Bilans powierzchni
objętych opracowaniem CHODNIK - 920,0 m2 ZJAZDY - 260,0 m2 RAZEM: - 1180,0 m2 8. Roboty ziemne
Roboty ziemne związane z budową nawierzchni chodnika i zjazdów obejmować będą wykonanie korytowania
dla poszczególnych kategorii występujących nawierzchni oraz wykonanie nasypów pod chodnikiem wzdłuż
murku oporowego, wywóz nadmiaru gruntu z korytowania, przygotowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Szczegółowe wyliczenie objętości robót ziemnych obejmuje przedmiar robót. W
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czasie wykonywania robót ziemnych stosować zalecenia norm: PN-B-02480 - Grunty budowlane, PN-S-02205
- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaźnika
zagęszczenia gruntu. 9. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w
załączonym opisem technicznym i SSTWiOR, stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, normami i sztuką budowlaną. 10. Przedmiar robót - załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jedynie
materiał pomocniczy dla Wykonawcy do określenia wynagrodzenia ryczałtowego. 11. Przebudowa drogi
powiatowej realizowana będzie w dwóch etapach w latach 2016/2017. Wielkość robót budowlanych
realizowanych w 2016 r. zostanie ustalona na podstawie zaproponowanego kosztu jednostkowego
(wynikającego z kosztu robót zaproponowanego przez Wykonawcę przez całkowitą długość chodnika) oraz
wysokość środków finansowych, jakie Zamawiający może przeznaczyć w 2016 r. na sfinansowanie zadania.
12. Wymagania stawiane wykonawcy: 12.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót,
zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Do wykonania
przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych
z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi. 12.2. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania
zamówienia, uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
Wykonawca określa telefony kontaktowe i numery faksów oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego
i terminowego wykonania zamówienia. 12.3. Wykonawca na własny koszt ustanawia kierownika budowy. 12.4.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu
zamówienia. 12.5. Zaleca się przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji zamówienia. 12.6. Wykonawca we własnym
zakresie zabezpiecza pełną obsługę geodezyjną, tj. wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi
określonymi w dokumentacji projektowej. 13. 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..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.23.31.40-2.
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: 31.05.2017.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Informacja na temat wadium: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych
00/100). 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Za termin
wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
3. Wykonawca wnosi wadium: w pieniądzu, sposób przekazania: na konto zamawiającego BS Kowalewo Pom.
58 9496 0008 0000 1720 2000 0052 lub w jednej z poniżej podanych form: 1) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest poręczeniem
pieniężnym; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz.U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 4. Odpowiedni dokument
należy dołączyć do oferty. 5. Dokument w formie poręczenia winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje
jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń.
III.2) ZALICZKI
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
Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy powinni potwierdzić należyte wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co
najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu chodnika, o wartości nie mniejszej niż
150.000,00 zł brutto. Wykonawca powinien przedstawić tylko wykaz robót budowlanych
odpowiadających niniejszemu warunkowi, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób
należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że zapewni odpowiedni sprzęt niezbędny do prawidłowego wykonania
zamówienia
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w branży drogowej;
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca powinien potwierdzić posiadanie opłaconej polisy, bądź innego dokumentu,
potwierdzającego ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, przy czym wartość ubezpieczenia nie może być mniejsza od wartości
zamówienia brutto określonej w ofercie
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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub
robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami;
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;
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
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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)
1) wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 9 SIWZ; 2) 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 - według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SIWZ. 3) pełnomocnictwo udzielone osobom
podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie
wynika wprost z dokumentów rejestrowych.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 97
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2 - Termin rękojmi oferty - 3
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany istotnych
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla
Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do
przewidzianej w dokumentacji projektowej; b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w
stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej; c) innych nie wymienionych zmian
korzystnych dla Zamawiającego; 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą: a)
uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron; 3) jeżeli zmiana umowy
dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych
nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych (w tym dotyczących zmiany
technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej dokumentacji projektowej lub zmiany materiałów
przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Wówczas Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy przedmiar i kosztorys, a ustalenie
wynagrodzenia za roboty dodatkowe odbywać się będzie na podstawie negocjacji stron; 4) jeżeli zmiana
umowy dotyczyć będzie zmiany składu osobowego: inspektora nadzoru budowlanego lub kierownika budowy,
z przyczyn niezależnych od obu stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kowalewie Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie (pawilon sportowy - biur nr 6).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.07.2016
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kowalewie Pomorskim, 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: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
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środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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