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Ogłoszenie nr 529451-N-2018 z dnia 2018-03-09 r.

Gmina Postomino: Budowa bieżni służącej do rekreacji - bieżni rowerowej pumptrack w m.
Jarosławiec w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
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
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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: Gmina Postomino, krajowy numer identyfikacyjny 77097989000000, ul.
Postomino 30 , 76113 Postomino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-59 810 85 93,
e-mail zp@postomino.pl, faks 0-59 810 85 84.
Adres strony internetowej (URL): www.postomino.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)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
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Tak
www.postomino.bip.net.pl

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:
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Adres:
Urząd Gminy Postomino, Postomino 30, 76-113 Postomino, pokój nr 19 - sekretariat

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
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa bieżni służącej do rekreacji bieżni rowerowej pumptrack w m. Jarosławiec w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZP.271.15.2018
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:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

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: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej w
oparciu o program funkcjonalno-użytkowy, zgłoszenie robót do Starostwa Powiatowego w Sławnie
oraz wykonanie robót budowlanych dla budowy bieżni rowerowej służącej do rekreacji - bieżni
rowerowej pumptrack na działce nr 173/2 w miejscowości Jarosławiec. 3.2. Zamawiający jest na
etapie tworzenia mapy do celów projektowych dla zakresu przedmiotowej inwestycji tj. części działki
nr 173/2 obr. Jarosławiec, którą przekaże Wykonawcy w dniu podpisania umowy na zrealizowanie
zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj. 3.3. W terminie 14 dni od daty podpisania umowy
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowej do akceptacji
przez Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na zgłoszenie robót budowlanych na podstawie
powyższej dokumentacji bez akceptacji projektu budowalnego przez Zamawiającego. 3.4. Kompletna
dokumentacja projektowa powinna zawierać następujące składniki: 1) projekt budowlany, w tym: a)
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projekt zagospodarowania terenu z lokalizacją toru rowerowego oraz infrastruktury towarzyszącej, b)
projekt architektoniczno - budowlany toru rowerowego uwzględniający rozwiązania konstrukcyjne,
materiałowe, posadowienie obiektu itp., 2) przedmiary robót budowlanych (również w wersji
edytowalnej na elektronicznym nośniku pamięci), 3) kosztorysy inwestorskie (również w wersji
edytowalnej na elektronicznym nośniku pamięci), 4) wersję elektroniczną kompletnej dokumentacji
projektowej na płycie CD lub DVD zapisane w formacie: a) PDF, zawierająca kolorowe skany
wszystkich elementów kompletnej dokumentacji; b) PDF, zawierająca elektroniczną wersję do potrzeb
postępowania przetargowego na realizację budowy; c) DWG, elektroniczna dokumentacja do potrzeb
realizacji budowy. 3.5. Działka nr 173/2 obr. ew. Jarosławiec, gm. Postomino jest działką
niezagospodarowaną, pokrytą roślinnością trawiastą, o powierzchni około 1,51 ha. Planowana
inwestycja zlokalizowana będzie w północno – wschodniej części działki, w pobliżu terenu Szkoły
Podstawowej w Jarosławcu. Od północy graniczy z ul. Bałtycką, charakteryzuje się dość znacznym
zróżnicowaniem wysokościowym. Przez działkę, w pobliżu planowanej lokalizacji bieżni pumptrack,
przebiega sieć wodociągowa, niekolidując z planowanym przedsięwzięciem. 3.6. Ogrodzenie oraz
utwardzenie terenu w miejscu lokalizacji bieżni rowerowej należy do obowiązków Zamawiającego.
3.7. W obszarze rekreacyjnym ma zostać zaprojektowany rowerowa bieżnia pumptrack z
charakterystyczną strefą bezpieczeństwa. Poza nią należy również przewidzieć miejsce na strefę
wypoczynku oraz posadowienie tablicy informacyjnej z regulaminem toru. 3.8. Szczegółowe
właściwości funkcjonalno – użytkowe obiektu 1) wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe Parametry
toru: a) Długość pasm jezdnych toru (potocznie rozumiana jako dł. toru) - minimum 60 mb, b)
Szerokość użytkowa pasm jezdnych - minimum 1 m, c) Wysokość typowych przeszkód (muld
napędzających) - od 40 do 90 cm, d) Wysokość zakrętów (band) - od 90 do 120 cm, e) Ilość przeszkód
typu mulda (w tym muldy wyjściowa i wejściowa zakrętu) – minimum 20, f) Ilość profilowanych
zakrętów - minimum 4, g) Ilość pompek rozpędowych - minimum 10 Powyższe parametry należy
uznać jako wyjściowe do wykonania projektu budowlanego. Parametry dotyczące muld i zakrętów
muszą być dostosowane do długości toru i dobrane w taki sposób, by spełniały wszystkie kryteria
właściwe dla bieżni pumptrack. Tor powinien posiadać cechy rekreacyjnego toru rowerowego, z
przeznaczeniem dla osób początkujących na nim jazdę oraz posiadać parametry toru sportowego,
umożliwiającego przeprowadzenie na nim zawodów sportowych. 2) określenie wielkości możliwych
przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników Ze
względu na innowacyjność jak i specyfikę obiektu dopuszcza się odchyłki od parametrów podanych w
punkcie 3.6. na poziomie max. 20 %. Wartości dla liczb całkowitych należy zaokrąglać w górę. 3.9.
Elementy składowe przedmiotu zamówienia Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są
także wszelkie roboty i usługi „towarzyszące" realizacji robót, o których mowa w Opisie przedmiotu
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zamówienia w szczególności: zapewnienie obsługi geodezyjnej, koszty uzyskania niezbędnych badań,
koszty zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, wszelkich robót
przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy,
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. Cena zawiera podatek VAT. 3.10. Wymagania techniczne
1) Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami a całość robót
budowalnych należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, z obowiązującymi przepisami, normami
oraz na ustalonych niniejszą specyfikacją warunkach. 2) Zobowiązuje się Wykonawcę do stosowania
materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnych z deklaracją
właściwości użytkowych i kryteriami technicznymi określonymi w PN wyrobu i Aprobatach
Technicznych. 3) Po zakończeniu budowy należy przedstawić w formie wykazu - certyfikaty i
świadectwa jakości, atesty lub równoważne na wbudowane materiały budowlane. 3.11. Cała
dokumentacja projektowo-kosztorysowa nie może zawierać nazw handlowych, znaków towarowych
wraz z nazwami firm. Dokumentacja projektowa winna być wykonana bez wskazywania znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje
produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę chyba że, jest to uzasadnione
specyfiką przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dokładnych
określeń - wtedy wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”, a w związku z tym muszą
być sprecyzowane parametry, po spełnieniu których produkt zostanie uznany za równoważny. 3.12.
Opisując przedmiot dokumentacji projektowej przez odniesienie do norm, europejskich ocen
technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa
w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wskazać, że dopuszcza
rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.
3.13. Kod CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 71220000-6, 45000000-7, 45111294-4. 3.14.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
3.15. Zamawiający wymaga zatrudnienia przy wykonywaniu robót budowlanych przez Wykonawcę
lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976
r. Kodeksu pracy, co najmniej jedną osobę wykonującą czynności polegające na wykonywaniu prac
fizycznych budowlanych lub obsłudze sprzętu budowlanego. 3.15.1. Przed przystąpieniem do
realizacji robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu
oświadczenia, w którym potwierdzi, że zatrudnił na podstawie umowy o pracę co najmniej jedną
osobę wykonującą czynności, o których mowa w pkt 3.15. 3.15.2. W przypadku konieczności zmiany
- w okresie trwania umowy z Wykonawcą - osób zatrudnionych na umowę o pracę wykonujących
wskazane czynności, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia
dotyczącego zatrudnienia nowej osoby. 3.15.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający
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uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w punkcie 3.15. czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności
do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia
spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3.15.4.
W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający może, w wyznaczonym terminie, żądać przedłożenia
przez Wykonawcę dowodów w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.15.
czynności w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności: 1) oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 2)
poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia
na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 3.16. Z tytułu niespełnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby
wykonującej wskazane w punkcie 3.15. czynności, zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych
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postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w
wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu
potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.15. czynności.
3.17. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7

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:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-06-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
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2018-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: 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:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 6.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą ZDOLNOŚCI
TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ: 6.2.1. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, co najmniej: jedną robotę
budowlaną polegającą na budowie bieżni/toru rowerowej(go) pumptruck o długości co najmniej 50
mb z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowalnego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowalne były wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – inne dokumenty. 6.2.2. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca zapewni przy realizacji zamówienia udział co najmniej: 1) projektanta branży
konstrukcyjno-budowlanej, 2) kierownika budowy, tj. osoby posiadającej uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Zamawiający
dopuszcza pełnienie funkcji projektanta i kierownika budowy przez tę samą osobę. Zamawiający
akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez
Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz
zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22 grudnia
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2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej.
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:
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)

III.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
III.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:
11.7. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia
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braku podstaw wykluczenia: 11.7.1. 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. 12.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 12.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości. 11.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycję treści oświadczenia stanowi załącznik nr 4
do SIWZ.
III.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:
11.5. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego w
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie składa aktualne na dzień złożenia oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 w zakresie potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 11.5.1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, 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, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowalnego 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- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, 11.5.2. Wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,
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wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –
zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.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)
5.1. Dokumenty oraz załączniki do SIWZ składane przez wszystkich Wykonawców w terminie
składania ofert: 1) Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ, 2) Oświadczenie dotyczące
spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ, 3)
Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania stanowiące załącznik nr 3 do
SIWZ, 4) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy, 5) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia - jeżeli dotyczy, 6) Dokument potwierdzający
wniesienie wadium, 7) Oryginał zobowiązania, o którym mowa w pkt 8.2. – jeżeli dotyczy. 5.2.
Załącznik do SIWZ składany przez Wykonawców w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert: Oryginał oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

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
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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

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

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:
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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)
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:
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IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

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:
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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:
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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:
1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1)
Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) opóźnienia w przekazaniu materiałów przez
Zamawiającego, b) wad i braków w materiałach przekazanych przez Zamawiającego, c) w przypadku
przedłużających się procedur, niezależnych od Wykonawcy, w zakresie uzyskania niezbędnych decyzji
i uzgodnień, d) w przypadku przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez
wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień
publicznych, e) w przypadku wydania lub opóźnień w wydaniu decyzji, postanowień lub innych aktów
administracyjnych a także ich zmiany mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, f)
spowodowana niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, w szczególności: deszcz, śnieg, grad,
uniemożliwiającymi prowadzenie robót budowlanych, dokonywanie odbiorów i występującymi przez
okres co najmniej 5 dni z rzędu, g) spowodowana udzieleniem zamówień zamiennych lub
dodatkowych, h) w przypadku opóźnienia w przekazaniu Wykonawcy przygotowanego przez
Zamawiającego terenu - miejsca lokalizacji toru rowerowego, i) spowodowana nieprzewidzianymi w
SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności w przypadku: odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków geologicznych, - odmiennych od
przyjętych w dokumentacji technicznej warunków terenowych, - istnienia niezinwentaryzowanych lub
błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów
infrastrukturalnych j) w przypadku zmian sposobu spełnienia świadczenia opisanych w punkcie 2. 2)
Zmiany sposobu spełnienia świadczenia: a) zmiany technologiczne, w szczególności: konieczność
zrealizowania przedmiotu zmówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ, b) konieczność usunięcia wad i braków lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej/technicznej będącej załącznikiem do SIWZ, c)
spowodowane odmiennymi od przyjętych w dokumentacji warunkami terenowymi, w szczególności
istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, 3) Zmiany osób
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, przy czym nowo wskazane
osoby mają spełniać wymagania określone w SIWZ, 4) Wykonanie realizacji robót zamiennych lub
dodatkowych, 5) Zmiana zakresu rzeczowego umowy lub odstąpienie od części zakresu rzeczowego
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umowy w uzasadnionych przypadkach powodujących konieczność ograniczenia zamówienia
powodującego zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 6) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
spowodowana w szczególności: a) zmianami przepisów prawnych, , b) wprowadzeniem zmian
sposobu świadczenia opisanych w pkt 2, c) wyłączeniem spod ryczałtu robót zamiennych i rozliczenia
ich kosztorysem powykonawczym lub różnicowym, d) w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a także w przypadku odstąpienia przez
zamawiającego z części robót. e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia
umownego wartości robót niewykonanych, a ujętych w cenie ofertowej Wykonawcy, f) Zamawiający
przewiduje zmniejszenie wynagrodzenia o wartość robót niewykonanych, a ujętych w oferowanej
cenie na podstawie kosztorysu powykonawczego lub różnicowego w oparciu o dokonane obmiary
faktycznie wykonanych ilości robót, g) Zamawiający przewiduje obniżenie wynagrodzenia z tytułu
nieuregulowania przez Wykonawcę kosztów zużycia wody i energii, h) Zamawiający przewiduje
zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu wad w przedmiocie umowy uniemożliwiających użytkowanie
przedmiotu umowy, i) zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, 7) Zamawiający przewiduje możliwość
zmian w zakresie wymagań dotyczących umów o podwykonawstwo, 8) Zmiany podmiotów trzecich
na etapie realizacji przedmiotu umowy, na zasoby których Wykonawca powoływał się wskazując
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że są spełnione warunki udziału w
postępowaniu określone w SIWZ, 9) W przypadku, gdy oferta wykonawcy nie zawierała części, którą
na etapie realizacji zamówienia zamierzał powierzyć podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza
możliwość zawarcia umów o podwykonawstwo na etapie realizacji umowy, 10) Zmiany dotyczą
realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowalnych od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki: a) Zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych
lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub
instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) Zmiana wykonawcy
spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c)
Wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w
umowie lub umowie ramowej, 11) Zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) Konieczność
zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć, b) Wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie, 12) Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma
zastąpić nowy wykonawca: a) W wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości,
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restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) W wyniku przejęcia przez
zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców, 13) Zmiany, niezależnie od
ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Pzp, 14) Łączna wartość zmian jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od
10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub
dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
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: 2018-03-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> 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: Nie
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
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Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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