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ST.IV.272.24.2011 Kołobrzeg, dnia 05.12.2011 r.

Kołobrzeg: Przebudowa drogi powiatowej nr 0283Z Niekanin - Pustary polegająca na budowie
chodnika w miejscowości Obroty - Gmina Kołobrzeg

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg,
woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3528810, faks 094 3528810.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka organizacyjna powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 0283Z
Niekanin - Pustary polegająca na budowie chodnika w miejscowości Obroty - Gmina Kołobrzeg.

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

11.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa chodnika o szerokości
od 1,25 do 1,50 m z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm
i podbudowie z KŁSM grub 15 cm. Odległość chodnika od krawędzi jezdni wynosi od 0,3 do 1,5 m i jest
uwarunkowana odległością jezdni od rowu odwadniającego. Zaprojektowano również przebudowę istniejących
zjazdów do gospodarstw. Dodatkowo zaprojektowano zatokę autobusową.
Odwodnienie chodnika zapewniać będzie projektowany spadek poprzeczny 2% od drogi w kierunku pobocza.
W celu zapewnienia odwodnienia jezdni oraz pasa rozdziału pomiędzy drogą a projektowanym chodnikiem
zaprojektowano sączki odwadniające. Sączki zaprojektowano jako prostopadłe do osi drogi, od krawężnika do
wyprowadzenia do rowu odwadniającego lub gruntu, zlokalizowane pod chodnikiem co 15,0 m.
Budowa chodnika na obszarze terenu zabudowanego miejscowości Obroty, wzdłuż drogi powiatowej nr 0283Z
podyktowana jest względami bezpieczeństwa pieszych poruszających się po drodze.
Zaprojektowano przebudowę istniejących zjazdów na szerokości projektowanego chodnika. Zjazdy należy
wykonać z kostki drogowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3 cm
i podbudowie z KŁSM grub. 20 cm.
Parametry projektowanego chodnika - parametry techniczne:
- chodnika (po długości drogi) - około 1000 mb (od km 2+840 do km 3+840);
- szerokość chodnika - 1,25 - 1,50 m.
Opis wykonania przedmiotu zamówienia z którym powinien zapoznać się Wykonawca, dla rzetelnej wyceny
zadania przedstawiony został w SIWZ i dokumentacji projektowej oraz Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Wykonania i Odbioru Robót na wyżej wymienione roboty budowlane. Wszystkie dokumenty w załączeniu do
SIWZ.

11.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający może, w okresie trzech lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielić Wykonawcy robót
zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego
i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

11.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.06.2012.



SEKCJA III; INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

111.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 7 000,00
PLN (słownie: siedem tysięcy złotych i zero groszy).

111.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

111.3) 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 odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków w tym zakresie.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia / nie
spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.

111.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonaniem:

- co najmniej dwóch robót polegających na przebudowie, rozbudowie lub budowie chodnika, w tym co najmniej
jedna robota na wartość minimum 400 000,00 zł brutto o podobnym zakresie jak przedmiot zamówienia,
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów
potwierdzających, że te roboty zostały wykonane należycie.

- Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z
kryterium spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.

111.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zadania.
- Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie

z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi dysponować odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zadania.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym
minimum:

- Kierownikiem robót (minimalne wymagania: 4 lata stażu pracy zawodowej, w tym minimum 2 lata jako
kierownik budowy lub kierownik robót) w następujących branżach:
• drogowej - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej;

- Ocena spełniania wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie
z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.

111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej
wykonanie zamówienia tj.:

- posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia 400 000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych
00/100).

- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia / nie
spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.



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. l USTAWY

111.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. l ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy
przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia,

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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie 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 dla 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,

111.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. l ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. l 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. l pkt
2 ustawy

« aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

111.4.3) 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

• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



111.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz oferty (druk w załączeniu - formularz 3.3).
2) Tabela wartości elementów scalonych (zgodnie z treścią według wzoru - formularz 3.4).
3) Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy - załącznik

nr 4.1).
4) Dowód wniesienia wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,

Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia.
5) Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz

z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych zamawiającemu. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywać czynności, do których wykonywania pełnomocnik jest
upoważniony.

6) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy złożyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art.
23 ust l i 2 ustawy prawo zamówień publicznych.

111.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót.
Zamawiający przewidule możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie:
a) zmian technologii lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych

zaakceptowana przez Zamawiającego i mająca bezpośredni wpływ na termin realizacji zadania;
b) skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji robót na podstawie przyczyn wskazanych w pkt. 25 ppkt l SIWZ

lub jeśli:
- zwiększy się lub zmieni zakres robót z przyczyn nie przewidzianych w dniu zawarcia umowy

zaakceptowanych przez Zamawiającego;
wystąpi jakiekolwiek opóźnienie, utrudnienie lub przeszkoda spowodowana lub dająca się przypisać
Zamawiającemu lub warunkom obiektywnym nie zależnym od żadnej ze stron (np. wykopaliska
archeologiczne);
nastąpią zmiany będące następstwem działań organów administracji.

Wszystkie powyższe zmiany treści umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej w postaci aneksu
podpisanego przez obie strony umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.zdp.kolobrzeg.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.12.2011 r. godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8,
78-100 Kołobrzeg.



IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

W.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
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

DYREKTOR

Magdaleno Dąbrówka


