Sztum: Modernizacja ul. Reymonta w miejscowości Czernin
Numer ogłoszenia: 201174 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Sztum , ul. Mickiewicza 39, 82-400 Sztum, woj.
pomorskie, tel. 55 6406303, faks 55 6406300.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sztum.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja ul. Reymonta w
miejscowości Czernin.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
umowy jest wykonywanie niżej wskazanych prac: - Roboty rozbiórkowe drogowe. Wykonanie koryta pod chodniki i parkingi. - Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych. Ułożenie warstwy odsączającej. - Wykonanie podbudowy. - Wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej. - Ułożenie nowej nawierzchni z masy mineralno-bitumicznej. - Regulacja
wysokościowa uzbrojenia podziemnego (zasuwy i studnie). - Remont odcinków kanalizacji
deszczowej. po zakończeniu prac Wykonawca wykona inwentaryzację geodezyjną. 2.
Szczegółowy zakres prac wskazany został w projekcie umowy oraz w dokumentacji
projektowej. UWAGA: Zamawiający informuje, że przedmiar robót należy traktować jedynie
pomocniczo, wyliczona cena jest ceną ryczałtową i nie będzie zmieniana bez względu na
ewentualne różnice pomiędzy przedmiarem, dokumentacją a robotami wykonanymi w
rzeczywistości. 3. Materiały użyte do wykonania prac budowlanych dostarczy Wykonawca.
Materiały winny posiadać ważne aprobaty techniczne lub deklaracje zgodności i certyfikaty
bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza przy realizacji zamówienia zastosowanie urządzeń i
materiałów równoważnych lub lepszych co do jakości, parametrów technicznych i surowców
użytych do ich wykonania, w stosunku do materiałów i urządzeń określonych w przedmiarze
robót. 4. Wniosek o użycie materiału równoważnego Wykonawca jest zobowiązany złożyć
przed wbudowaniem i uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na jego zastosowanie.
Wniosek musi zawierać parametry proponowanego materiału umożliwiające ocenę czy jest to
element równoważny pod względem jakości do pierwotnie przyjętego do realizacji zadania. 5.
Podczas wykonywania prac, modernizowany odcinek drogi winien być oznakowany zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym. 6.Koszty prac geodezyjnych ponosi Wykonawca..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamówienie tożsame z zamówieniem podstawowym o wartości nie przekraczającej
30% zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 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: Okres w
miesiącach: 5.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się
wadium w wysokości: 11.000,00 PLN. 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez
siebie, wymienionej poniżej, formie: 3.1. w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: Nr: 19 8309 0000 0000 0042 2000 0040 przed upływem terminu składania
ofert - przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się
termin uznania na rachunku Zamawiającego 3.2. w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy
jest zobowiązaniem pieniężnym, 3.3. w gwarancjach bankowych, 3.4. w gwarancjach
ubezpieczeniowych 3.5. w 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 (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) 4. W przypadku wniesienia wadium w
innej formie niż w pieniądzu oryginał odpowiedniego dokumentu Wykonawca załączy do
oferty w odrębnej kopercie . 5. Zamawiający nie dopuszcza stosowania w dokumentach
gwarancyjnych i poręczeniach , zapisów uzależniających ich realizację od czynności lub
oświadczeń osób trzecich albo Wykonawcy. Dokumenty nie spełniające powyższego
warunku, nie będą uwzględniane jako wypełnienie obowiązku złożenia wadium.
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
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Warunek zostanie uznany za spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, że
wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert , a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co
najmniej dwie roboty budowlane polegających na budowie lub przebudowie
bądź remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum 250
000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego
warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie
oświadczenia stanowiącego załącznik do SIWZ.

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;
określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach
budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem
składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie
wykonał co najmniej dwie roboty budowlane polegających na budowie lub
przebudowie bądź remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości minimum
250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każda.;
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)
1. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w niniejszym pkt.
III.4.3.1 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się
także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w
terminach określonych w niniejszym pkt. III.4.3.1. F.2 Formularz ofertowy, zgodny z
załącznikiem 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: 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. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza
możliwość zmiany umowy na warunkach i w przypadkach określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia będącego
przedmiotem niniejszej umowy. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy o
zamówienie publiczne w następującym zakresie: 1.1. Co do terminu wykonania i odbioru
robót , w następujących przypadkach: a) z powodu działania siły wyższej uniemożliwiającej
zachowanie terminu wykonania prac, b) z powodu ujawnienia wad projektowych
powodujących wstrzymanie prac do czasu ich usunięcia, c) z powodu konieczności
wykonania zamówień dodatkowych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy , d) z powodu zmian prawa o charakterze bezwzględnie obowiązującym
powodujących konieczność wydłużenia procesu budowlanego (dodatkowe czynności prawne
i faktyczne nakazane prawem nie występujące w dacie zawarcia umowy, chyba, że ww.

zmiany prawa winny być znane stronom w sytuacji odłożonego ich wejścia w życie - vacatio
legis), e) z powodu zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową 1.2. Co do
zakresu robót objętych umową w przypadku, gdy ich wykonanie w całości lub części stanie
się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności
Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania, 1.3. Co do oznaczenia stron,
wyłącznie w wyniku dozwolonego w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych następstwa
prawnego albo zmiany nazwy lub innego oznaczenia strony (firmy) wynikającego z prawa
albo dozwolonych prawem czynności powodujących taką zmianę. 1.4. Co do wysokości
wynagrodzenia: a) w przypadku zastosowania zamiennych rozwiązań technologicznych
tańszych lub droższych przez obniżenie lub podwyższenie wynagrodzenia, b) z powodu
zmniejszenia zakresu robót budowlanych objętych umową - w tym przypadku ulega
zmniejszeniu wynagrodzenie Wykonawcy, c) z powodu ujawnienia się wad projektowych
powodujących zmianę wartości zamówienia, 3. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy
dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w
tym w szczególności art.140 ust.3 i art. 144 Prawa zamówień publicznych oraz zasad
ogólnych rządzących tą ustawą, 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem nieważności. 5. Wykonawca nie ma prawa do przelania, bez zgody Zamawiającego,
wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.sztum.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza 39 82-400 Sztum.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.06.2014 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Sztumie ul. Mickiewicza
39 82-400 Sztum Pokój : Informacja Urzędu.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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

