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Powiat Kołobrzeski - Zarząd Dróg Powiatowych w Kołobrzegu
ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg,

tel. (fax) (094) 35 288 10

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
o wartości szacunkowej poniżej progu unijnego na:

„Przebudowę obiektu mostowego usytuowanego w ciągu drogi powiatowej nr 0310Z
w km 4+813 w miejscowości Karcino położonej na działkach 500/3 obręb
Karcino - rzeka Łużanka oraz 468/2 i 738 obręb Karcino - drogi powiatowe"

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
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1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tvch
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust. l i którzy wykażą ich spełnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiającego oraz
niepodlegający wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24
ust. l ustawy PZP.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
- spełnia / nie spełnia - na podstawie oświadczeń i dokumentów dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.
1.1 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniała
warunki określone w art. 22 ust, l ustawy, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:
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.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie wykonaniem robót budowlanych w zakresie:
a) obiektu inżynierskiego - mostowego - jedna robota polegająca na budowie, przebudowie lub
remoncie mostu zlokalizowanego w ciągu drogi co najmniej Z o wartości robót nie mniejszej niż
300 000,00 zł brutto,
b) robót drogowych - dwie roboty drogowe polegające na układaniu nawierzchni, przebudowie,
budowie lub rozbudowie drogi, w tym jedna robota minimum na 200 000,00 zł brutto.
- Warunek uważa się za spełniony kiedy Wykonawca wykaże roboty: łącznie (w/w zakres w jednym
zamówieniu) lub oddzielnie - zrealizowane w odrębnych zamówieniach każda z robót.
- 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.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia:
a) potencjał techniczny:
- Wykonawca musi dysponować potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zadania.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się dysponowaniem odpowiednimi
narzędziami,
wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia wraz
z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.
b) potencjał kadrowy:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem do funkcji, jakie
zostaną im powierzone, w tym minimum:
- Kierownikiem budowy (minimalne wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, 4 lata stażu
pracy zawodowej, w tym minimum 2 lata jako kierownik budowy branży mostowej, uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń);
- Kierownikiem robót (minimalne wymagania: wykształcenie wyższe techniczne, 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 bez ograniczeń;
- Wykonawca załącza również do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie
lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nich czynności przy
powyższym zamówieniu wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.
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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.
4) zdolności ekonomicznej i finansowej:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia tj.:
• posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż
700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100) PLN;
• posiada opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę ubezpieczenia
800 000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100) PLN.
- Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z kryterium
• spełnia / nie spełnia - na podstawie dokumentów i oświadczeń dołączonych przez wykonawcę do
wniosku.
1.2 Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(np. konsorcjum, spółka cywilna).
1) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia, żaden z nich nie może
podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. l ustawy
PZP, natomiast warunki określone w Rozdziale II pkt 1.1 SIWZ spełniają łącznie.
2) Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, 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.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, iakie mała dostarczyć wykonawcy w
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

celu

2.1 W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. l ustawy w postępowaniach określonych w art. 26 ust. l ustawy Zamawiający żąda:
1.1.1 Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust l ustawy
(druk w załączeniu - formularz 3.2)
2.1.2 W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji ekonomicznej i finansowej (którego opis został zamieszczony pkt 1.1. ppkt 4). wykonawca
składa następujące dokumenty:
1. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których wykonawca
posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
2. 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.
- Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych pomiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
- Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na
zdolność finansową innych podmiotów, składa informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo - kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na
podstawie art. 26 ust. 2b PZP, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków
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2.1.3

•

-

2.1.4

•

•

•

finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
posiadania wiedzy i doświadczenia (którego opis został zamieszczony w pkt 1.1 ppkt 2).
wykonawca składa następujące dokumenty:
wykaz robót w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia,
wykonywanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania (zgodnie z treścią według wzoru formularza 3.6) oraz załączeniem:
dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.
Każde wymienione zadanie winno być potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru lub
referencjami zamawiającego, na rzecz którego było wykonane. Referencje muszą zawierać co
najmniej następujące informacje:
a) nazwę Zamawiającego, dla którego zamówienie było wykonywane;
b) zakres rzeczowy;
c) wartość zamówienia;
d) okres realizacji zamówienia;
e) informację o należytym wykonaniu zamówienia.
W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia (którego opis został zamieszczony pkt 1.1. ppkt 3). wykonawca składa następujące
dokumenty:
wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót
budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami (zgodnie z treścią według wzoru - formularz 3.7).
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 (zgodnie z treścią według wzoru
- formularz 3.5);
oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielnie
zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust, l PZP,
wykonawca składa następujące dokumenty:
3.1 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (druk w załączeniu - formularz 3.1);
3.2 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 PZP, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. l pkt 2 ustawy PZP;
3.3 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 udzielnie zamówienia;
3.4 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
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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 udzielnie zamówienia;
3.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt.
4 - 8 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
3.6 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt
9 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3.7 Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust.l pkt. 5-8 ustawy PZP, mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób
w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 5-8 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem , właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania
tych osób.
4. Informacja dla Wykonawców maiacych siedzibę
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

lub

miejsce

zamieszkania

poza

4.1 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa:
1) w pkt 3.2-3.4 i 3.6 niniejszej instrukcji - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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,
b) 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2) w pkt. 3.5 niniejszego ogłoszenia - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą,
w zakresie określonym w art. 24 ust. l pkt 4-8 PZP - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
4.2 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wymienionych w pkt 4.1 niniejszego ogłoszenia
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania.
4.3 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących przedłożonego dokumentu.
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5. Wymagania formalne dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów
5.1 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia na podstawie art. 23 PZP, oddzielnie
wykazują brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu
niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24. ust. l PZP. W związku z tym, każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przekłada dokumenty
wymienione w rozdziale II pkt. 3 niniejszego ogłoszenia.
5.2 Wymagane dokumenty i oświadczenia niniejszego ogłoszenia należy złożyć zgodnie z przepisami
§ 6 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2009 r., nr 226, póz. 1817). Nie dołączenie do wniosku wyżej wymienionych
dokumentów skutkuje wykluczeniem wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 UPZP.
5.3 Dokumenty i oświadczenia o których mowa w niniejszym rozdziale należy złożyć w formie
oryginału lub kopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/by
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".
6. Pozostałe dokumenty wymagane wraz z oferta:
6.1 Formularz oferty (druk w załączeniu - formularz 3.3);
6.2 Kosztorys ofertowy;
6.3 Tabela wartości elementów scalonych (zgodnie z treścią według wzoru - formularz 3.3);
6.4 Zaakceptowany (parafowany) przez Wykonawcę na każdej stronie wzór umowy (projekt umowy
w załączeniu);
6.5 Dowód wniesienia wadium - w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz,
Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia;
6.6 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;
6.7 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.
7. Dostęp do SIWZ i załączników
Pełną dokumentację SIWZ można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 8, 78-100 Kołobrzeg; pełna dokumentacja SIWZ zostanie
zamieszczona w ogólnie dostępnym formacie PDF (do odczytu program Adobe Reader, MS Word)
na stronie www.zdp.kolobrzeg.pl w rubryce przetargi - przetargi aktualne.
8. Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Rodzaj zamówienia - roboty budowlane
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa mostu przez rzeką Łużanką położonego w ciągu drogi
powiatowej nr 310Z w km 4+813 w miejscowości Karcino wraz z dojazdami do mostu.
Zaprojektowano most jednoprzęsłowy (jednootworowy) o przekroju owalnym w kształcie
spłaszczonej rury. Konstrukcja zbudowana jest z ocynkowanych blach falistych MULTIPLATE MP 200
o symbolu VN9.
Parametry projektowanego mostu:
- szerokość wewnętrzna otworu i światło poziome - 4,14 m
- wysokość wewnętrzna otworu - 2,82 m
- światło pionowe (od dna rzeki) - 1,92 m
- całkowita długość mostu (wzdłuż rzeki) - 15,76 m
Nowa konstrukcja MP200 ułożona zostanie w świetle mostu istniejącego. Nie przewiduje się
rozbiórki przyczółków i sklepienia mostu, rozebrane zostaną kapy chodnikowe i balustrada.
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Po wbudowaniu nowej konstrukcji przestrzeń pod mostem zostanie wypełniona gruntem
nasypowym i betonem.
Nowy most zaprojektowano na obciążenie użytkowe taborem samochodowym klasy B wg
PN-85/S 10030.
Na czas budowy dla przeprowadzenia wody, ułożony zostanie pod mostem tymczasowy rurociąg.
Ze względu na małą szerokość istniejącego mostu, korona drogi w rejonie mostu jest zawężona.
Droga przed i za mostem zostanie również przebudowana.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z którym powinien zapoznać się wykonawca,
dla rzetelnei wyceny zadania, przedstawiony został w dokumentacji projektowej: projekt
budowlano - wykonawczy, przedmiar robót oraz w Szczegółowej Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robót na wyżej wymienione roboty budowlane.
Wszystkie dokumenty w załączeniu do SIWZ.
9. Kody CPV
Wspólny słownik zamówień CPV:
45.22.11.11-3 - roboty budowlane w zakresie mostów drogowych;
45.23.31.20-6 - roboty w zakresie budowy dróg;
45.23.32.20-7 - roboty w zakresie nawierzchni dróg.
10. Termin realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby roboty zostały zrealizowane w terminie do 05 grudnia 2011 roku
(w terminie tym powinno nastąpić zakończenie robót budowlanych wraz z gotowością do odbioru
ostatecznego robót - co winno być stwierdzone wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem
Inspektora Nadzoru oraz oddaniem obiektu mostowego do użytkowania). Przekroczenie
powyższego terminu z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę może skutkować utrata
dofinansowania ze środków zewnętrznych rezerwy budżetu państwa, co jednocześnie będzie miało
wpływ na ostateczne rozliczenie z Wykonawca, co zostało uregulowane w 5 14 ust. 2 pkt 7 projektu
umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego SIWZ.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, jak również ofert wariantowych.
12. Podwykonawstwo
Główne roboty muszą być wykonywane przez Wykonawcę. Dopuszcza się wykonywanie robót
towarzyszących przez podwykonawców tzn.: przygotowanie mieszanki mineralno - bitumicznej,
układanie nawierzchni, wykonanie gotowych elementów konstrukcji stalowych, badania próbne,
którzy muszą zostać wcześniej zaakceptowani przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
13. Kryteria oceny oferty
100% - cena
Cena = 100% ; Ilość punktów = (cena oferty najtańszej/ cena oferty badanej) x 100%.
14. Sposób obliczania ceny:
Wynagrodzenie
za
wykonanie
przedmiotu
zamówienia
będzie
kosztorysowe
z określeniem górnej nieprzekraczalnej granicy podanej w § 8 ust. l wzoru ustawy. Cena
oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę w oparciu o kosztorys ofertowy. Podstawą obliczenia
ceny jest przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania
i obioru robót, które stanowią załączniki do SIWZ.
Wykonawca musi wliczyć w cenę wszystkie koszty związane z realizacją zadania. Wynagrodzenie
powinno obejmować wszystkie koszty i opłaty ponoszone przez Wykonawcę niezbędne do
wykonania przedmiotu zamówienia.
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15. Wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 23 000,00 zł (słownie:
dwadzieścia trzy tysiące złotych i zero groszy)
16. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Zarządu Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 8.
17. Termin składania ofert
upływa 05.09.2011 r. o godzinie 11:00.
18. Otwarcie ofert
Nastąpi dnia 05.09.2011 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych
w Kołobrzegu przy ul. Gryfitów 8.
19. Zamówienia uzupełniające
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia
w ustawie PZP art. 67, ust. l, pkt 6.

uzupełniającego

na zasadach

wskazanych

20. Termin związania oferta
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
21. Inne
- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów ani zastosowania aukcji elektronicznej na powyższy przedmiot zamówienia.
- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz Kodeks cywilny.

Kołobrzeg, dnia 19.08.2011 r.
i
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odpis kierownilła zmawiającego
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