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

Wejherowo: Budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie
Numer ogłoszenia: 163761 - 2016; data zamieszczenia: 27.07.2016
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: Urząd Gminy Wejherowo , Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo,
woj. pomorskie, tel. 058 6779701, faks 058 6779700.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugwejherowo.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa chodnika wzdłuż ulicy
Kaszubskiej w Zbychowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest budowa chodnika wzdłuż ulicy Kaszubskiej w Zbychowie - etap 1, od km
0+000,00 do km 0+291,50 tj. od ul. Grabowej do zjazdu na dz. 10/2 (włącznie) w Zbychowie.
2. Zakres rzeczowy zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje miedzy innymi: 1)
wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy, 2) oznakowanie terenu budowy, 3)
zajecie i odbiór pasa drogowego przez Zarządcę drogi, 4) roboty rozbiórkowe, 5) roboty
ziemne, 6) zabezpieczenie istniejących kabli, 7) wykonanie opaski z kostki betonowej
niefazowanej szarej o szerokości od 1,25 do 2,0 m, 8) wykonanie chodnika z kostki
betonowej niefazowanej szarej o szerokości od 1,5 m, 9) wykonanie zjazdów z kostki
betonowej szarej, wydzielonych od chodnika kostką grafitową (łuki) w formie pasów 10)
dowiązanie zjazdów do istniejącego terenu, 11) wykonanie poboczy, 12) wykonanie muld
trawiastych, 13) wykonanie poszerzenia na jezdni, 14) regulację elementów naziemnych sieci
podziemnych, 15) humusowanie z obsianiem trawą, 16) wykonanie progów zwalniających na

jezdni z kostki betonowej czerwonej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym, 17)
wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z mapą z pomiarem powykonawczym
zarejestrowaną w Powiatowym Ośrodku Geodezji i Kartografii..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających



Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.
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: 4.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia 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 wymagań w zakresie powyższego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał co najmniej dwa zamówienia spełniające poniższe warunki. Jako
jedno zamówienie Zamawiający rozumie wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 250 m2, każde. Wykonawca nie



może sumować kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych
wartości porównywalnych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
dysponuje jedną osobą na stanowisku Kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi określone
przepisami Prawa budowlanego, w specjalności drogowej.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie powyższego warunku.

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 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;

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)
W celu wykazania, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia tego warunku na
podstawie wykazu robót budowlanych przedstawionych przez Wykonawcę (w ilości i
zakresie niezbędnym dla potwierdzenia spełnienia warunku), wykonanych w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem nazwy i adresu Zamawiającego, przedmiotu
zamówienia, terminu wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących ww. robót
określających, czy te roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujący, czy
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - z
wykorzystaniem załączonego wzoru - załącznik Nr 6 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca,
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp polegał będzie
na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
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 w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy
wykonaniu zamówienia. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 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 - 95
2 - Gwarancja - 5

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
Zapisy dotyczące możliwości wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki dokonywania
tych zmian zostały szczegółowo określone w załączniku nr 8 do SIWZ -Projekt Umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.ugwejherowo.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200 Wejherowo.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 12.08.2016 godzina 11:45, miejsce: Urząd Gminy Wejherowo, Os. Przyjaźni 6, 84-200
Wejherowo.
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

