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Link do BZP: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&amp;pozycja=77862&
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Bytom Odrzański: Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki
rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki
Numer ogłoszenia: 77862 - 2014; data zamieszczenia: 10.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , Rynek 1, 67-115 Bytom Odrzański, woj. lubuskie, tel.
068 3884022.
- Adres strony internetowej zamawiającego: www.bytomodrzanski.pl
- Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Gminna sieć rekreacji, sportu i
wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach Gminnej
sieci rekreacji, sportu i wypoczynku - remont ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański, należy
wykonać m.in.: - roboty przygotowawcze związane z karczowaniem pni i krzewów, - roboty
ziemne związane z usunięciem humusu i wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne ścieżki
rowerowej, - ułożenie nowej nawierzchni ścieżki rowerowej z tłucznia na warstwie odcinającej z
piasku średnioziarnistego - dł. 1,0 km. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących
przedmiot zamówienia określa rozdział III SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.62-2.

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: Zakończenie: 30.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
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FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w
wysokości 3.000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych).

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

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej: - dwa zadania, z których każde polegało na budowie, przebudowie lub remoncie
nawierzchni z kruszywa naturalnego o pow. nie mniejszej niż 2.000 m2 i wartości zamówienia
nie mniejszej niż 100.000,00 zł. (z podatkiem VAT),

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
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zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków w tym
zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym
zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

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
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lub wykonanych nienależycie
Należy wykazać roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie
nawierzchni z kruszywa naturalnego o pow. nie mniejszej niż 2.000 m2 i wartości zamówienia
nie mniejszej niż 100.000,00 zł. (z podatkiem VAT),;

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;
- 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 ubezpieczenia 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;

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:
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- 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;

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.Formularz oferty - wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. 2.Pełnomocnictwo do złożenia oferty,
o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii. 3.Dowód
wniesienia/wpłacenia wadium. W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (pkt 10 SIWZ) polega na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach
finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu: 4.Pisemne zobowiązanie
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z
nich przy wykonaniu zamówienia - oryginał, zawierającego informacje dotyczące: - rodzaju
zasobów oddanych Wykonawcy do dyspozycji, w celu korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia, - okres korzystania przez Wykonawcę z zasobów oddanych mu do dyspozycji, formę uczestnictwa przy wykonywaniu zamówienia (np. Podwykonawstwo, doradztwo) - w
przypadku, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu oddanych mu do dyspozycji. W
przypadku nie wskazania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów, załączenie do oferty ww. załącznika nie jest wymagane.
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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.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy w zakresie dotyczącym: a)
zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy, przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymi zarówno od zamawiającego jak i wykonawcy, skutkującymi koniecznością
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy, w przypadku: - nieterminowego
przekazania przez zamawiającego terenu budowy, dokumentacji technicznej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, - konieczności usunięcia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, jeżeli konieczność usunięcia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej ma wpływ na termin wykonania umowy, zlecenia wykonania zamówienia dodatkowego, którego wykonanie ma wpływ na zmianę
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terminu realizacji robót objętych niniejszą umową, - opóźnienia zamawiającego w zakresie
dokonywania odbiorów robót, - gdy zamawiający poleci wykonawcy przerwanie wykonywania
przedmiotu umowy, - odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej warunków
geologicznych i warunków terenowych w szczególności; istnienia podziemnych urządzeń,
instalacji lub obiektów, uniemożliwiających wykonywanie robót, kolizji z sieciami infrastruktury
nieprzewidzianej w dokumentacji technicznej, - z powodu siły wyższej (np. wystąpienie
niekorzystnych warunków pogodowych), których wystąpienie zostało potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez zamawiającego, b) zmiany w
sposobie spełnienia świadczenia w przypadku: - niedostępności na rynku materiałów lub
urządzeń wskazanych w dokumentacji technicznej spowodowane zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; pojawienie się na rynku materiałów lub
urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu
umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, - konieczności zrealizowania
projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych niż wskazane w dokumentacji
technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, - aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na
postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, - rezygnacji z wykonania części
przedmiotu umowy - wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia; w tym prawo
do odszkodowania, - w przypadkach będących następstwem usunięcia wad lub konieczności
wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, c) zmiany wynagrodzenia w przypadku: ustawowej zmiany stawki podatku VAT, - rezygnacji z części robót, o wartość robót, które nie
zostaną wykonane, - zlecenia wykonania robót zamiennych będących następstwem usunięcia
wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej, o różnicę pomiędzy wartością robót
zamiennych, a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów
zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez
zamawiającego kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub danych
wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy. Wykonawca
przyjmie ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów
lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg SECOCENBUDU dla rejonu
lubuskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty, - zmian
wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części zamówienia (przedmiotu umowy), które
będą realizowane przy udziale podwykonawców. 2.Zmiany podwykonawców. 3.Zmiany
wskazanych w ofercie lub wprowadzenia nowych części przedmiotu umowy, które będą
realizowane przy udziale podwykonawców. 4.W przypadku, gdy dokonanie zmian, o których
mowa w ust. 1 wymaga zmiany dokumentacji technicznej, storna inicjująca zmianę przedstawia
projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. 5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia
dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.bip.bytomodrzanski.pl
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski ul. Rynek 1 67 - 115 Bytom Odrzański (pokój nr 4).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.03.2014 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (pokój nr 6) Urzędu
Miejskiego, ul. Rynek 1 w Bytomiu Odrzańskim lub przesłać na adres zamawiającego..

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: Operacja pn. Gminna sieć rekreacji, sportu i wypoczynku - remont
ścieżki rowerowej relacji Bytom Odrzański - Tarnów Bycki, realizowana w ramach działania 313,
322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013..

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: tak
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