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

 

Rewal: Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie 
Rewal - remont budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu - dokończenie 
robót budowlanych zabytkowego budynku dworca kolejowego w Pogorzelicy 
Numer ogłoszenia: 132598 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj. 
zachodniopomorskie, tel. 91 38 49 011. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja zabytkowej linii 
Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal - remont budynków i budowli wraz z 
zagospodarowaniem terenu - dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca 
kolejowego w Pogorzelicy. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Zakres 
rzeczowy obejmuje dokończenie robót budowlanych zabytkowego budynku dworca 
kolejowego w Pogorzelicy o pow. zabudowy 107,10 m2, powierzchni użytkowej - 134,19 m2 
i kubaturze - 914,63 m3 i zagospodarowanie terenu. 2) Zakres prac do dokończenia na 
dworcu kolejowym w Pogorzelicy obejmuje: I. BUDYNEK DWORCA POGORZELICA a) 
roboty budowlane wewnętrzne, b) elewację, c) instalacje sanitarne, d) instalacje elektryczne, 
II. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU a) rowerownia (za wyjątkiem 
zadaszenia), b) pergole, c) zieleń, d) mała architektura. 3) Budynek dworca kolejowego w 
Pogorzelicy wpisany jest do rejestru zabytków. 4) Roboty budowlane na obiekcie 
zabytkowym prowadzone będą pod ścisłym nadzorem Konserwatora Zabytków. 5) 
Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robót, opracowane na zlecenie Zamawiającego, stanowiące integralną 
część niniejszej SIWZ w ilości wymienionej w części III. 6) Wykonawca zobowiązany jest do 
porównania zgodności przekazanych opracowań i w przypadku jakichkolwiek niezgodności 
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zobowiązany jest jak najszybciej pisemnie zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie i 
podjęcie decyzji. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z decyzją podjętą 
przez Zamawiającego w ramach ustalonej ceny oferty. 7) Do wykonania zamówienia 
Wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nowych, w gatunku I, zakupionych u 
renomowanych producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych 
i jakościowych nie gorszych niż określone w specyfikacji technicznej i dokumentacji 
projektowej. Występujące w opracowaniach nazwy, typy i pochodzenie produktów nie są dla 
Wykonawców wiążące. Podane w opisach nazwy własne nie mają na celu naruszenie art. 29 i 
7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 
907 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i 
technicznych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod 
warunkiem spełnienia tego samego poziomu technicznego i wydajnościowego.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.33.21-9, 45.21.23.50-4. 

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: 
30.06.2014. 

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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat 
przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, wykonał: a) minimum 1 robotę budowlaną w 
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, o wartości robót nie 
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mniejszej niż 100.000 PLN brutto. (W przypadku wspólnego ubiegania się 
dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, 
oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie); Ocena spełniania 
wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według 
formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach 
lub oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że: dysponuje następującymi 
osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia: (1) 
Kierownikiem Budowy, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i 
kwalifikacje: - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na 
stanowisku kierownika budowy, - uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, - spełniający wymagania 
określone w § 24 Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz badań archeologicznych, badań (Dz.U. Nr 165, poz.987) (2) 
Kierownikiem Robót Sanitarnych, posiadającym następujące doświadczenie 
zawodowe i kwalifikacje: - łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia 
zawodowego na stanowisku kierownika robót sanitarnych lub kierownika 
budowy, - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w 
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, 
wentylacyjnych, gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na 
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, (3) Kierownikiem Robót 
Elektrycznych, posiadającym następujące doświadczenie zawodowe i 
kwalifikacje: - łącznie, co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na 
stanowisku kierownika robót elektrycznych lub kierownika budowy, - 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, 
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 
UWAGI: 1. Doświadczenie wskazanych osób liczone jest jako faktyczne 
pełnienie samodzielnych funkcji kierowniczych na budowach. Jeżeli w tym 
samym okresie czasowym osoba pełniła funkcję na wielu budowach, przy 
ocenie spełniania wymaganego warunku, liczony będzie jeden (najdłuższy) 
okres pełnienia funkcji kierowniczej na budowie. 2. W odniesieniu do 
obywateli państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w 
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rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.), uprawnienia budowlane oznaczają również 
odpowiednie, równoważne kwalifikacje zawodowe do wykonywania 
działalności w budownictwie równoznacznej wykonywaniu samodzielnych 
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
odpowiadające swoim zakresem uprawnieniom budowlanym, o których mowa 
w ustawie Prawo budowlane. 3. W odniesieniu do obywateli państw 
członkowskich EOG zastosowanie będzie też miała ustawa z dnia 18 marca 
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 63 poz. 394). Ocena 
spełniania wymaganych warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana 
według formuły: spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach lub oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi 
wynikać jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca zobowiązany jest: a) posiadać środki finansowe lub zdolność 
kredytową w wysokości co najmniej 200.000 PLN, b) posiadać ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą 
niż 100.000 PLN. (W przypadku Wykonawców składających wspólną Ofertę 
warunki ekonomiczno-finansowe powinny być spełnione łącznie przez 
Wykonawców składających wspólną Ofertę) Ocena spełniania wymaganych 
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły: 
spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach lub 
oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 
jednoznacznie, że warunki Wykonawca spełnił. 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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; 

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień; 
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• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
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 związanej z przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów 
przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie 
dysponował wykonawca: 

• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej 
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową innego podmiotu, 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 inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 

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; 

• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w 
postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji 
części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w 
zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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 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 
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; 

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 

Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć 
następujących elementów umowy: a) termin wykonania zamówienia: 1. podpisanie aneksu do 
umowy o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej 
realizacji, 2. wystąpienie różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, 
strajku generalnego, 3. zmiany kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z 
wykonania części zamówienia, 4. ustalenie innych warunków płatności, 5. wystąpienia 
przeszkód i utrudnień formalno-prawnych, 6. konieczność wykonania zamówień 
dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, 7. zmiana terminów 
zakończenia elementów robót bez zmiany terminu zakończenia umowy - aktualizacja 
harmonogramu rzeczowo-finansowego i finansowania. 8. wstrzymanie robót ze względu na 
konieczność przygotowania dworca do obsługi sezonowej turystów. b) terminy płatności: 1. 
nieprzewidziany brak płynności finansowej u Zamawiającego, 2. podpisanie aneksu do 
umowy o dofinansowanie ww. inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, zmieniającego zasady i terminy jej 
realizacji, 3. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 4. zmiana terminów wystawiania 
faktur, jeżeli nastąpi zmiana terminu wykonania całego zadania. c) przedmiot zamówienia: 1. 
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aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 2. wykonanie robót 
zamiennych, 3. rezygnacja z wykonania części zamówienia, 4. zmiany nieistotne w 
rozwiązaniach dokumentacji projektowej, 5. zamiana materiałów lub urządzeń w zakresie ich 
równoważności, z rozliczeniem wartościowym, 6. wyłączenie zakresu umownego robót wraz 
z pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w kosztorysie ofertowym za te roboty, 7. 
pomniejszenie zakresu umownego elementów robót wykazanych w tabeli cenowej oferty do 
zakresu rzeczywiście wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia w oparciu o cenę 
jednostkową, wynikającą z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robót nie 
wykonany. d) wynagrodzenie umowne: 1. zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania 
części zamówienia, rezygnacji lub wyłączenia części zamówienia albo wykonania robót 
zamiennych, 2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki 
podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, 3. wyłączenie lub zaniechanie 
wykonania niektórych elementów robót, e) innych postanowień umowy: 1. zmiany w 
obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 
umowy do aktualnego stanu prawnego, 2. zmiany kluczowego personelu ze strony 
Zamawiającego i Wykonawcy, 3. zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego, nie 
powodującej zmiany terminu końcowego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, 
jedynie zatwierdzenia przez strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia obowiązywania. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzieć 
zamawiającego (ul. Mickiewicza 19 Rewal), pok. nr 5. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  05.05.2014 godzina 09:30, miejsce: w siedzieć zamawiającego (ul. Mickiewicza 19 
Rewal), pok. nr 6. 

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:  Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013, Oś Priorytetowa 5 
Turystyka, kultura, rewitalizacja, Działanie 5.1. Infrastruktura Turystyczna, Poddziałanie 
5.1.1. Infrastruktura turystyki. 

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 

Niniejsze ogłoszenie upubliczniono na tablicy ogłoszeń Zamawiającego, BIP oraz BZP 

od dnia 17.04.2014 

do dnia ……………. 


