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Adres strony internetowej, na której zamawiający Udostępnia specyfikację Istotnych WarunkóW zamóWieniaI

www. bip, wa pielsk.eu

Wąpielsk: Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem widokowym
w miejscowości Radziki Duże, gmina Wąpielsk
Numer ogłoszenia: 188506 - 20'14; data zamieszczenia: 04'06'20,14
oGŁoSZENlE o ZAMoWlENlU _ roboty budowlane
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy: zamÓwienia publicznego'

SEKCJA

l:

ZAMAW|AJĄGY

l. 'l) NAzlłltA lADRES: Urząd Gminy Wąpielsk , 87_337 Wąpielsk' woj. kujawsko-pomorskie, tel' 056

4993921

w

30, faks 056 4938322.

Adres strony internetowej zamawiającego: www' bip'wapieIsk' eu
l. 2)

RoDzAJ ZAMAWAJĄCEGo: Administracja samorządowa'

SEKCJA ll: PMEDMIOT ZAMOWIENIA
ll.1)

oKREŚLENlE PRzEDMloTU zAMÓWlENlA

ll.'l.'l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa szlaku turystycznego Wraz z punktem
Widokowym w miejscowości Radziki Duże, gmina Wą]ielsk'
ll.'|.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

ll.'l.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1' Profilowanie

i

zagęszczenie

podłoża pod konstrukcje nawierzchni. 2' lJstawienie krawężnjkÓw beionowych: wykonanie rowkÓW pod
krawężniki' wykonanie ławy betonowej z oporem, ustawienie krawężnikÓw betonowych typu ulicznego 15 x
30 cm. 3. ustawienie obrzeży betonowych: wykonanie rowkóW pod obrzeża, ustawienie obrzeŻy

betonowych 8X30 cm na podsypce piaskowej' 4' roboty nawierzchniowe: Wykonanie Warstwy odsączającej

z piasku' ułoŻenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej' 5'
UłoŹenie Ścieku betonowego: wykonanie rowkóW pod ściek, wykonanie ławy pod Ściek' Wykonanie ławy

pod ściek' wykonanie ścieku z kostki betonowej. 6' Vwkonanie punktu Wldokowego: wykonanie podpÓr z
drewna okrągłego i połowizn, Wykonanie pomostÓW z krawędziaków i bali drewnianych' wykonanie poręczy
i

schodÓw drewnianych' 7' Ustawienie słupków i montaż tabliczek kierunkowych. 8' Wykonanie

odwodnienia: BUdowa kanałU deszczowego z rur PCW Dz.: 200 mm' 250 mm i 315 mm' Uzbrojeniem
kanału deszczowego są studnie rewizyjne

zPP

4251315' 4251250 i 4251200, z kręgóW betonowych Dn' 1'0

i 1,2 m' studzienki ściekowe uliczne z kręgóW betonowych Dn' 0'5 m bez syfonu. Do podczyszczania
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ściekÓW deszczowych słUŻyćbędzie Seperator Koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem PsK-H

KoALA

3/650. przejŚcia rur w pasie drogi powiatowej W rurze osłonowej stalowej Dz' 406,4X8,0. Z włagi Że
wydobyty grunt nie nada.|e się do ponownego Wbudowania W pas drogowy projektuje się jego Wymianę na
grunt zagęszczony - piasek.

'

ll.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (cPV): 45'23.31 .61-5' 45'23.21.30-2'
ll.1.7|

czy dopuszcza się złożenieofeńy częściowe|:nie.

ll.1.8)

czy dopuszcza się złożenieoferty wariantowej:

ll.2)

nie'

czAs TRWANlA zAMÓWlENlA LUB TERMlN WYKoNANIA:

Zakończenie: 30'09.2014'

SEKCJA lll: INFORMACJE
FINANSOWYM

I

TECHNICZNYM

ilr.1)wADtuM
lnformacja na temat wadiumi zamawiąący Wymaga złożenia, do dnia 24 czelwca 2014

r. do godz'

'l0:30, wadium w wysokości 2.500'00 Ż (słownie: dwa tysiące pięÓset Źotych 00/'l00)' Wadium może byÓ
wnoszone W jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spÓłdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej' z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa W ań' 6b ust' 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r' o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r' Nr 42, poz' 275, zpÓżn. zm.) '

w

przypadku składania przez \^/ykonawcę Wadium W formie gwarancji (poręczenia)' gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiąującym prawem iwinna zawieraÓ następujące elementy. - nazwę dającego
zlecenie (\^/ykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytUcji
ubezpieczeniowej udzjelających gwarancji) oraz Wskazanie ich siedzib' - okreŚlenie WierzyteInoŚci' ktÓra ma
byó zabezpieczona gwarancją _ kwotę gwarancji' - termin Ważnościgwarancji' - zobowiązanie gwaranta
do: bezzwłocznego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające

ośWiadczenie, iż \^/ykonawca, którego ofeńę wybrano' -odmÓwł podpisania umowy na Warunkach
określonych W ofercie, lub - nie WniÓsł zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy
stało się niemożliwe z przyczyn leŻących po stronie \^/ykonawcy;

_

stwierdzenie, Że gwarancja jest

bezwarunkowa i nieodwracalna' Wadium wnoszone W pieniądzu należy wpłaciÓ przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Bank Spółdzielcuy W Kowalewie Pomorskim oddział Radziki Duze Nr 45 9496
0008 0056 5394 2000 0010 z dopiskiem wadium-pzetarg - Budowa szlaku turystycznego wraz z punktem
widokowym w miejscowoŚci Radziki DUże' gmina Wąpielsk'
xl.2| zALlC7ł<l
lll.3) WARUNK| UDzlAŁU W

PosTĘPoWANlU oRAz oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A ocENY

sPEŁNlANlA TYCH WARUNKoW
,l
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lll. 3.'l) Uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie wyznacza szczegołowego Warunku w tym zakresie;
lll.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez M{konawcę, jeżeli wykonał w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeŹeli okres prowadzenia działalnościjest krótszy - w
tym okresie, co najmniejjedną robotę, odpoWiadającą swoim rodzajem

i

Wańościąrobotom

budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Zamawiający za zamÓWienie odpowiadające
swoim rodzajem i wartościąrobotom stanowiącym przedmiot zamówienia uzna Wykonanie robÓt
budowlane o Wartości nie mniejszej niż 100'000,00 zł brutto (słownie: sto tysięcy złotych)- W

zakres robÓt, o ktÓrych mowa powyżej' powinno wchodzić co najmniej Wykonanie parkingU' placu
lub chodnika wraz z odwodnieniem.

lll.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego Warunku
W

zakresie odpowjednim potencjałem technicznym Zamawia.Jący nie wyznacza warunku

szczegÓłowego
lll.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponuje jedną osobą posiadająca wymagane uprawnienia budowlane wynikające

z

postanowień ustawy z dnia 7 lipca 'l gg4r' Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr
156 poz.

111

8 z pÓŹn' zm'), w specjalnościkonstrukcyjno-budowlanej W zakresie budowy drÓg

i

parkingów |ub odpowiadające im uprawnienia budowlane' ktÓre zosiav wydane na podstawie
wczeŚniej obowiązu]ących przepisÓW oraz ma Co najmniej 5 letnie doŚwiadczenie zawodowe
licząc od dnia uzyskania Uprawnień budowlanych;
lll.3.5) Sytuacja ekonomiczna

i

finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę' jeżeli: a) posiada środki finansowe lub
zdolnoŚÓ

kredytowąw banku lub w społdzielczej kasie oszczędnościowo_kredytowej, w których

Wykonawca posiada rachunek w wysokoŚci min' 100'000'00 zł (słownie: sto tysięcy złotych); b)

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej W zakresie prowadzonej działalnościzu'tiązanej z
pzedmiotem zamÓwienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych)'
lll.4) lNFoRMACJA

o oŚWnDczENlAcH LUB DoKUMENTACH, JAK|E MAJĄ DosTARczYc

WYKoNAWGY W CELU PoTW|ERDZENlA sPEŁNlANlA WARUNKÓW UDZAŁU W PosTĘPoWANlU
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
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lll'4.'l) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunkóq o których mowa W ań. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziafu w postępowaniu należy przedłożyó:

.

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofeń albo Wniosków

o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu'

a jeżeli okres

prowadzenia działalnoŚci jest krótszy - W tym okresie, Wraz z podaniem ich rodzaju iwańości' 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;

.

Wykaz osÓb, KÓre będą uczestniczyć

W

wykonywaniu zamÓwienia'

W

SzczególnoŚci

odpowiedzialnych za ŚWiadczenie usług' kontrolę jakoŚci lub kierowanie robotami budowlanymi'

Wraz

z

informacjami

na temat ich kwa|ifikacji zawodowych' doŚWiadczenia

i

wyksłałcenia

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;

.

informację banku lub spÓłdzielczej kasy oszczędnoŚciowo-kredytowej potwierdza.iącą WysokośÓ
posiadanych środkóW finansowych lub zdolnośó kredytową Wykonawcy' wystawioną nie Wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania WnioskóW o dopuszczenie do
udziału W postępowaniu o udzielenie zamÓWienia;

.

opłaconą polisę,

a W przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca

jest

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej W zakresie prowadzonej działalnoŚci Ar'riązanei z
przedmiotem zamóWienia'

lll'4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie ań. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyó:

o oświadczenieo braku podstaw
o aktualny odpis

z

do Wykluczenia;

Właściwegorejestru lub

z

centralnej ewidencji

i

informacji

o

działalnoŚci

gospodarczej, jeże|i odrębne przepisy Wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji' W celu Wykazania

braku podstaw do Wykluczenia W oparciu o ań' 24 ust' 1 pkt 2 ustawy, Wystawiony nie Wcześniej

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków

o

dopuszczenie

do

udzjału W

postępowaniu o udzielenie zamÓWlenia albo składania ofeń;

.

aktualne zaśWiadczenie WłaŚciwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające' że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatkóW' lub zaśWiadczenie' że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie'
{
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odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatnościlub Wstrzymanie w całościwykonania decyzji
Właściwego organu - Wystawione nie Wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
Wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamÓWienia aIbo składania ofert;

.

aktua|ne zaŚWiadczenie właŚciwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy

z

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające' że Wykonawca nie zalega

składek na ubezpieczenia zdrowotne

i

opłacaniem

społeczne, lub potwierdzenie' że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie' odroczenie |ub rozłoŻenie na raty za|egłych płatnościlub Wstrzymanie W całoŚci
Wykonania decyzji WłaŚciwego organu - Wystawione nie wczeŚniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składanla WnioskÓW o dopuszczenie do udziału

w postępowaniu o udzielenie zamóWienia

albo składania oferti

lll.4'3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
lll.4.3.'!) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaiący' że:

.

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłoŚci - wystawiony nie WczeŚnjej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania WnioskÓW

o

dopuszczenie do udziału W postępowaniu o

udzielenie zamóWienia albo składania ofeń:

.

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

|ub

Wstrzymanie W całościwykonania decyzji Właściwegoorganu - wystawiony nie wcześniej niż 3

miesiące przed upływem terminu składania wnioskÓw o dopuszcŻenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamóWienia albo składania ofeń;

o

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 albo składania ofeń;

SEKCJA lV: PROCEDURA
lv.1) TRYB UDzELENlA
lv'1.

1

)

zAMówlerulł

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony'

IV.2) KRYTERIA

OCENY OFERT

lV'2.'l) Kryteria oceny ofeń: najniższa cena'
IV.4}

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

lV.4.1) Adres strony internetowej' na Kórej jest dostępna specyfikacja istotnych warun ków
I
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Wąpielsk
Wąpielsk 20 87-337 Wąpielsk.
lV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofeń: 24.06.2014
godzina 10:30' miejsce: Urzędu Gminy W Wąpielsku' 87-337 Wąpie|sk' W pokoju 11 (sekretariat).
lV'4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofeń)'
lV'4.16) lnformacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania proiektu/programu ze środków Unii

Europejskiej: lnwestycja będzie reaIizowana w ramach działania 413 WdraŻanie lokalnych strategii
rozwo'iu W zakresie operacji odpowiadających WarUnkom przyznania pomocy w ramach działania odnowa

rozwój Wsi objętego

i

PRoW na lata 2007-2013.

lv.4.17| czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w pJzypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA)' Kó]e mialy być płzeznaczone na sfinansowanie całościlub części zamówienia: nie
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