Kowalewo Pomorskie: Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej we Frydrychowie
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: Wykonanie w systemie
zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa drogi gminnej poprzez
budowę ścieżki pieszo-rowerowej we Frydrychowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest realizacja w systemie zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego p.n.:
Przebudowa drogi gminnej poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej we Frydrychowie,
działki nr: 50/1, 53/2 obręb ewidencyjny I Kowalewo Pomorskie oraz 19/1, 11/5, 11/4, 20/5 i
20/6 obręb ewidencyjny Frydrychowo. Opis stanu istniejącego: Istniejąca droga gminna
posiada nawierzchnię gruntową utwardzoną kamieniem wapiennym oraz obustronne
nieutwardzone pobocza. W pasie drogowym występuje następujące uzbrojenie podziemne:
sieć wodociągowa, sieć teletechniczna i gazowa. Zakres prac obejmuje: Opracowanie
dokumentacji projektowej w branży drogowej zgodnie z zakresem określonym w Programie
funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 2, obowiązującym planem miejscowym
zagospodarowania przestrzennego osiedla oraz obowiązującymi przepisami Prawa
Budowlanego. Nawierzchnia ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej wibroprasowanej
gr. 6 cm o długości 280 mb oraz szerokości 3,5 m, w tym 2,0 m w kolorze czerwonym oraz
1,5 m w kolorze szarym Konstrukcja Ścieżka pieszo-rowerowa - warstwa gruntu
stabilizowana cementem, grubosci 10cm - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o
grubosci 10cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa twardego 0/31,5 grubosci
10cm - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5cm - kostka betonowa w kolorze

czerwonym i szarym 10x20cm, grubosci 6cm Zjazdy - warstwa odsączająca z piasku
średnioziarnistego o grubosci 15cm - podbudowa - mieszanka niezwiązana z kruszywa
twardego 0/31,5 grubosci 15cm - podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5cm - kostka
betonowa w kolorze czerwonym i szarym 10x20cm, grubosci 8cm Skrzyżowania z innymi
drogami - warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubosci 15cm - podbudowa
warstwa dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywa twardego 31,5/63 grubosci 15cm podbudowa warstwa górna - mieszanka niezwiązana z kruszywa twardego 0/31,5 gr.10cm podsypka cementowo - piaskowa grubosci 5cm - kostka betonowa w kolorze czerwonym i
szarym 10x20cm, grubosci 8cm Krawężniki betonowe - krawężniki uliczne (pomiedzy drogą
gminną i ścieżką pieszo-rowerową - 15x30cm na podsypce cementowo - piaskowej grubości
5cm i ławie z betonu C12/15 - krawężniki najazdowe (pomiedzy jezdnia i zjazdami) 15x22cm na podsypce cementowo - piaskowej i grubosci 5cm i ławie z betonu C12/15 oporniki (obramowania zjazdów) - 12x25cm na podsypce cementowo - piaskowej i grubości
5cm i ławie z betonu C12/15 Obrzeża betonowe Chodniki od strony działek zabudowanych i
niezabudowanych zakończyć obrzeżem 8x30cm na podsypce cementowo piaskowej.
Odwodnienie - odprowadzenie wód opadowych poprzez spadki poprzeczne na jezdnię.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 74.23.20.00-4.
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:
30.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 4.000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 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 (działalność

prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga
specjalnych uprawnień)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie
minimum jedno zamówienie porównywalne z przedmiotem zamówienia o
wartości nie mniejszej niż 170.000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem, że
robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazującej, że została
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona.
Jako zamówienie porównywalne rozumie się wykonanie robót budowlanych,
polegających na budowie, przebudowie, remoncie chodników, parkingów lub
placów przy drogach publicznych lub wewnętrznych oraz budowie,
przebudowie, remoncie dróg publicznych lub wewnętrznych z kostki
betonowej brukowej lub granitowej.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawcy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania
oraz 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)
2. Pozostałe oświadczenia i dokumenty: 2.1. Wypełniony formularz ofertowy wg zał. nr 1 do
SIWZ. 2.2. Oświadczenie wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg zał. nr 9 do SIWZ. 2.3.
Dowód wniesienia wadium. 2.4. 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, Pełnomocnictwo powinno: - jednoznacznie określać postępowanie,

do którego się odnosi i precyzować zakres umocowania, - wymieniać wszystkich
Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, - każdy z tych
Wykonawców musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed
podpisaniem Umowy na realizację zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu łączącą
Wykonawców umowę (umowę cywilnoprawną) zawierającą w swojej treści następujące
postanowienia: - sposób ich współdziałania, - zakres prac powierzonych do wykonania
każdemu z nich, - numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności
z tytułu realizacji kontraktu, - solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, umowa powinna zawierać wskazanie, że jeden z Wykonawców jest upoważniony do
zaciągania zobowiązań i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich
Wykonawców razem i każdego z osobna oraz do przyjmowania płatności od Zamawiającego.
2.5. 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, 2.6. 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, 2.7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie 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. 2.8. Oświadczenie
Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą
być udostępniane innym uczestnikom postępowania. Brak takiego oświadczenia oznaczał
będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. 3. Dokumenty
mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z
oryginałem przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 4. Poświadczenie za
zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu np. wraz z imienną pieczątką. 5. W przypadku Wykonawców występujących
wspólnie: a) każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować przedkładając
dokumenty, o których mowa w pkt. VI. 1.2 i 1.3 SIWZ, że nie podlega wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp, b) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia winni łącznie spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy Pzp. 6. Wykonawcy występujący wspólnie warunki udziału w postępowaniu
mogą spełniać łącznie. 7. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie każdy z
Wykonawców składa oddzielne oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp - wg zał. nr 9 do SIWZ. 8. Brak jakiegokolwiek z
dokumentów wymaganych niniejszą specyfikacją, złożenie dokumentu w niewłaściwej formie
i nie uzupełnienie ich w trybie art. 26 ust.3 ustawy Pzp spowoduje wykluczenie Wykonawcy
z postępowania lub odrzucenie oferty. 9. Podwykonawcy 9.1. Zamawiający nie zastrzega, że

Wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia.
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 9.2. W
przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda,
wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. 9.3. W przypadku powierzenia wykonania części
zamówienia podwykonawcom na zasoby których, Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany jest do
podania w formularzu oferty nazw( firm) tych podwykonawców. 9.4. Jeżeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powołał się,
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca
jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. 9.5. Wykonawca, odpowiedzialny jest za działania
lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym
wykonanie zobowiązania powierza ( art. 474 K.c.) jak za własne zachowanie. 9.6.
Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo podane zostały we wzorze umowy ( zał.
nr 8 do SIWZ).
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
2. Termin rękojmi nie krócej niż 3 lata - 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
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) jeżeli zmiana umowy będzie korzystna dla
Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie: a) zmiany technologii wykonawstwa w

stosunku do przewidzianej w PFU, b) zmiany materiałów przewidzianych do wykonania
robót w stosunku do materiałów przewidzianych w PFU, 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) warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie prac
w temperaturach zewnętrznych, b) uwarunkowań formalno - prawnych, w szczególności
dotyczących wprowadzenia zmian zakresu robót, na etapie wykonawstwa z przyczyn
niezależnych od obu stron, 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności
wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych, których nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i dla których ustalenie wysokości i
sposobu zapłaty wynagrodzenia odbędzie się na zasadach określonych w § 10 pkt 4 umowy,
2. Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany zakresu robót, strona inicjująca zmianę przedstawi:
a) opis proponowanej zmiany, b) przedmiar i niezbędne rysunki. 3. Do każdej propozycji
zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: a) opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy
wykonania, b) uzasadnienie zmiany, c) obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę
wynagrodzenia. 4. Zmiany zawartej umowy wymagają pisemnego uzasadnienia
sporządzonego przez komisję powołaną przez Zamawiającego, w skład której wejdzie
inspektor nadzoru i przedstawiciel Wykonawcy, zatwierdzonego przez Zamawiającego. 5.
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 Pomorskim, ul. Św. Mikołaja 5, 87-410 Kowalewo Pomorskie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 14.09.2015 godzina 12:00, 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: .
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
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