
Kołobrzeg: Przebudowa drogi powiatowej nr 0275Z (nowy numer 3324Z)
Dygowo - Pobłocie Wielkie - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy

ulicy Barcińskiej w miejscowości Dygowo, etap II
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu, ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 3528810,

faks 94 3528810.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.kolobrzeg.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny; jednostka administracyjna powiatu.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II. l) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.l.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 02752 (nowy numer 3324Z) Dygowo -

Pobłocie Wielkie - budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ulicy Barcińskiej w miejscowości Dygowo, etap II.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II. 1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi powiatowej nr

0275Z (nowy numer 3324Z) na odcinku od km 3+32 (skrzyżowanie z ul. Diamentową) do km 9+03,9 (na wysokości posesji nr 51). W

dokumentacji projektowej niniejszy odcinek oznaczony jest jako etap II. Szczegółowe określenie zakresu prac zawarte jest w dokumentacji

projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, SIWZ, informacjach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony

zdrowia. Zamawiający załącza do udostępnionej dokumentacji przedmiar robót zastrzegając, że w związku z zastosowaniem wynagrodzenia

ryczałtowego ma on jedynie charakter informacyjny i pomocniczy. 4.1 Zakres prac: Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (opis

wykonania przedmiotu zamówienia), z którym powinien zapoznać się Wykonawca, dla rzetelnej wyceny zadania przedstawiony został w

dokumentacji projektowej na którą składają się: - projekt budowlany; - przedmiar robót (mający jedynie charakter informacyjny i pomocniczy);

- projekt wykonawczy; - organizacja ruchu; - Szczegółowa Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. Wszystkie dokumenty w

załączeniu do SIWZ. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej treści niniejszej Instrukcji dla Wykonawców przedmiotem zamówienia lub

projektem. Zakres robót obejmuje m. in.: - budowę chodnika oraz zatoki autobusowej w tym: - rozbiórkę elementów dróg; - roboty ziemne; -

roboty krawężnikowe, obrzeża; - nawierzchnię chodników, zjazdów, zatoki autobusowej; - uzupełnienie nawierzchni; - roboty wykończeniowe

(zieleń); - oznakowanie pionowe i poziome; - regulację armatury uzbrojenia ulicy - wykonanie kanalizacji deszczowej z przykanalikami: - roboty

ziemne; - roboty montażowe; - przykanaliki; 4.2 Podstawa prawno - techniczna wykonywanego zadania: - załącznik nr 5.1 - Decyzja nr 392/10

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, znak AB-351/376/10 z dnia 24.09.2010 r. 4.3 Projekty i opracowania

objęte przedmiotem zamówienia: W ramach umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać m. in. następujące opracowania wraz z dokonaniem

koniecznych uzgodnień: - projekt tymczasowej organizacji ruchu; - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; - harmonogram robót określający

planowaną kolejność wykonywania robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót w rozbiciu tygodniowym,

Wykonawca zobowiązany jest do comiesięcznej aktualizacji harmonogramu polegającej na przedstawieniu faktycznego zaawansowania oraz

te, minów wykonywania poszczególnych prac i przekazywania Zmawiającemu do 5-go dnia każdego miesiąca. - dokumentację powykonawczą

sporządzoną w 4 egzemplarzach, zawierającą w szczególności: - dokumentację budowy z naniesionymi nieistotnymi zmianami dokonanymi w

toku wykonywania robót zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru wraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - dokumentację budowy

z naniesionymi istotnymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót zatwierdzonymi przez Projektanta oraz Inspektora Nadzoru wraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; - protokoły z prób, sprawozdań, pomiarów, badań; - atesty, aprobaty techniczne, deklaracje
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zgodności, receptury, świadectwa jakości lub inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do obrotu i

powszechnego stosowania w budownictwie; - geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz ze sporządzoną w jej wyniku dokumentacją

geodezyjne - kartograficzną (mapa zasadnicza obejmująca cały zakres robót oraz zmiany, skala mapy 1:500 w kolorze, w 4 egzemplarzach).

Geodezja powykonawcza winna być wykonana w formie tradycyjnej na papierze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w

formie elektronicznej. Dokumentację należy przedłożyć w formie map - 4 egzemplarzy. 4.4 Obowiązki Wykonawcy m in.: 1. Wykonawca

zapewni przejezdność wszystkich dróg przebiegających w sąsiedztwie przekazanego placu budowy, a jeśli nie będzie to możliwe zabezpieczy

dojazd do poszczególnych posesji przez cały okres prowadzenia robót budowlanych. 2. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien

zawiadomić użytkowników infrastruktury o terminie rozpoczęcia robót. 3. Tymczasowe zajęcie terenów niezbędnych do prowadzenia robót

budowlanych Wykonawca uzgodni we własnym zakresie i na swój koszt powiadamiając Inspektora Nadzoru. 4. Przygotowania i zatwierdzenia na

własny koszt projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót oraz wykonania oznakowania w trakcie prowadzenia robót. 5.

Zorganizowania biura budowy, w którym przechowywany będzie dziennik budowy, dokumentacja budowy oraz organizowane rady budowy. 6.

Zamontowania tablicy informacyjnej budowy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy - Prawo budowlane. 7, W trakcie realizacji robót

Wykonawca będzie dbać o prawidłowość oznakowania oraz zapewniać warunki bezpieczeństwa, a także utrzymywać porządek. 8. Po

zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy oraz ewentualnej naprawy nawierzchni sąsiadujących jezdni

- uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac. 9. Wykonawca wykona wymianę i montaż oznakowania pionowego i poziomego zgodnie ze stałym

projektem organizacji ruchu. Stare zdemontowane oznakowanie należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 10. Wykonawca uwzględni w

przedstawionej cenie koszt karczowania pni. 4.5 Dodatkowe obowiązki Wykonawcy: 1. Zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza

budowy, ponoszenie kosztów zużycia niezbędnych mediów oraz likwidacja zaplecza i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót. 2.

Zapewnienie ochrony mienia na terenie budowy i ochrony p. poż. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa właścicielom posesji i budynków

sąsiadujących z terenem budowy. 4. Zabezpieczenie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Zapewnienie pełnej obsługi

geodezyjnej. 6. Przeprowadzenie badań laboratoryjnych w pełnym zakresie. 7. Przeprowadzenie wymaganych prób, pomiarów i sprawdzeń. 8.

Dokonanie niezbędnego zajęcia ulic i chodników. 9. Zgłaszanie inspektorom nadzoru robót ulegających zakryciu lub zanikających. 10. Wykonie

na swój koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie

zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem. 11. Ścisła współpraca z Zamawiającym oraz Nadzorem Inwestorskim. 4.6 Uwaga: 1.

Całość prac należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Zamawiający informuje, iż w przypadku, gdyby dokumentacja projektowa

wskazywała znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować takie znaki lub pochodzenie jako informację o standardzie

jakościowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia innych producentów

pod warunkiem zapewnienia paramentów nie gorszych niż określone w dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania (dopuszcza się

wyroby równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w dokumentacji). 3. Zmiana stawki podatku VAT nie będzie

stanowić podstawy do zmiany wysokości wynagrodzenia brutto. 4. Przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w ofercie cenowej wszystkie

okoliczności i warunki wynikające z Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót. 5. Materiały drogowe

pozyskane z rozbiórki, nadające się do ponownego wbudowania stanowią własność Zmawiającego. Pozyskane materiały powinny być

wykorzystane w ramach prowadzonej inwestycji lub odtransportowane na plac składowy Zamawiającego na adres: ul. Gryfitów 8, 78-100

Kołobrzeg. 6. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót wymagające wywozu np. gruz, urobek ziemny itp.

będą stanowiły własność Wykonawcy. Wykonawca jest Wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001

r. z późniejszymi zmianami. Jako wytwarzający odpady Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z

następujących ustaw: - Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2008.25.150 z późn. zm.) - Ustawy z dnia 27.04.2001 r.

o odpadach (Dz.U.10.185.1243 z późn. zm.). 7. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej Placu Budowy i jego otoczenia w celu

dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, a także zdobył na swoją

własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i

wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca..

n.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. l pkt 6) ustawy. Zamówienie

uzupełniające moie zostać udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, o wartości nie przekraczającej 30% wartości
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zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnego z przedmiotem zamówienia

podstawowego

n.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.31.20-6, 45.23.21.30-2.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

n.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2012.

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

ni.i) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście

tysiący 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

111.3.1) 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 zamówień tożsamych z robotami stanowiącymi

przedmiot zamówienia tj. udokumentuje, że wykonał: przebudowę, budowę lub remont chodnika o nawierzchni z kostki brukowej wraz

z kanalizacją deszczową o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każde oraz załączy dokumenty potwierdzające, 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

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.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym minimum: -

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym

zakresie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - jedną

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci lub instalacji,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie, lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - Ocena spełniania
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zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnego z przedmiotem zamówienia

podstawowego

11.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.22-1, 45.23.31.20-6, 45.23.21,30-2.

11.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

11.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

H.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.11.2012.

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 15.000,00 PLN (słownie: piętnaście

tysiący 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

111.3.1) 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 zamówień tożsamych z robotami stanowiącymi

przedmiot zamówienia tj. udokumentuje, że wykonał: przebudowę, budowę lub remont chodnika o nawierzchni 2 kostki brukowej wraz

z kanalizacją deszczową o wartości minimum 300.000,00 zł brutto każde oraz załączy dokumenty potwierdzające, 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

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.

111.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem kadrowym, w tym minimum: -

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w co najmniej ograniczonym

zakresie, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. - jedną

osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci lub instalacji,

instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w co najmniej ograniczonym zakresie, lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - Ocena spełniania
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wyżej wymienionego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium - spełnia / nie spełnia - na podstawie

dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do wniosku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej 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 i zero groszy). W przypadku opłaty polisy przelewem

należy dołączyć potwierdzenie dokonania przelewu. - 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 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
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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

• 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.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) Dowód wniesienia wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie

niż pieniądz. Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia. 3) 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. 4) 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. 5) Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust l

ustawy (druk w załączeniu - formularz 3.2)

III.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. l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

V.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

Na podstawie art. 144 ust. l ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych Zmawiający przewiduje możliwość wprowadzenia

istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie: 1. Zamiana terminu ukończenia robót: 1.1 zmiany

spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej nadzwyczajnymi warunkami (opóźnienie, utrudnienie, przeszkoda

spowodowana lub dająca się przypisać warunkom obiektywnym niezależnym od żadnej ze stron) jak: nieprzewidziane warunki realizacji tj. gdy

warunki gruntowo - wodne będą inne niż w dokumentacji geologiczno - inżynierskiej lub gdy nastąpi odkrycie niezinwentaryzowanych obiektów i
t

elementów instalacji podziemnej i będzie to miało wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; niewypały, niewybuchy; wykopaliska

archeologiczne; inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego ora • Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub

wykonywania innych czynności; 1.2 zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: konieczność

usunięcia istotnych błędów lub wprowadzenia istotnych zmian w dokumentacji projektowej lub w STWiOR - nie ujawnionych przed wszczęciem

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 1.3 zmiany w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiającego dokonania zamiennych

robót lub ich części; wystąpienia robót dodatkowych, od wykonania których uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego - jeżeli



terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 1.4 zmiany będące następstwem

wstrzymania robót przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy; 1.5 zmiany będące następstwem działania

organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploratorów infrastruktury;

1.6 nieterminowe przekazanie placu budowy. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia oraz jego zakresu: 2.1 zmiany spowodowane

koniecznością zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych / technologicznych niż wskazane w dokumentacji

projektowej lub STWiOR, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu umowy; 2.2 zmiany spowodowane wprowadzeniem przez zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli takie zmiany

dokumentacji okażą się konieczne; 3. Zmiana osób i podmiotów: 3.1 zmiany osób i podmiotów zdolnych do wykonania zamówienia, na

uzasadnione wystąpienie Wykonawcy; 3.2 zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy wskazanej w ofercie, w przypadku sytuacji

niezależnej od Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego, jeżeli nie wywiązuje się on z nałożonych obowiązków; 3.3 zamawiający, na pisemny

wniosek Wykonawcy, dopuszcza wprowadzenie podwykonawcy, zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji

przedmiotu zamówienia. Zmiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z

udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. 4. Inne zmiany: 4.1 zmiany

zapisów umowy będących wynikiem realizacji przez Zamawiającego uprawnień z tytułu rękojmi na wykonane roboty budowlane; 4.2 zmiany

dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno - prawnej w trakcie trwania umowy oraz innych danych identyfikacyjnych;

4.3 zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 4.4 dopuszczalne są wszelkie zmiany

nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów

ubiegających się o zamówienie ani na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wszystkie powyższe postanowienia, stanowią

katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą

żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

17.4.1) Adres strony intern*to««ei •> e=»-«r in

wvYw.zdpkolobrzeg.finn.jjl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg PuaiMlunyiii wlUMrago, i*. GryMv 8,

78-100 Kołobrzeg.

P/.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.09.2012 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).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

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
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