Rewal: Przebudowa ulic: Sportowej w Śliwnie, Wspólnej w Pobierowie, Plażowej w
Pogorzelicy - Gmina Rewal
Numer ogłoszenia: 300378 - 2011; data zamieszczenia: 22.09.2011
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. (091) 38 62 624.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic: Sportowej w
Śliwnie, Wspólnej w Pobierowie, Plażowej w Pogorzelicy - Gmina Rewal.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZEŚĆ I Ul.
Sportowa w Śliwnie, Przyjęto następujące parametry techniczne drogi: - Funkcja drogi -ciąg
pieszo-jezdny - Prędkość projektowa na terenie zabudowanym - 30km/h - Kategoria ruchu KR1 - Okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat - Obciążenie obliczeniowe - nacisk na oś
100kN - Szerokość ciąg pieszo-jezdnego - 5.00 m - Szerokość placu do zawracania -12.5m Pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-jezdnego -2% CZĘŚĆ II Ul. Wspólna w Pobierowie,
Opracowanie zawiera koncepcje zagospodarowania do realizacji na terenie przy ulicy
Wspólnej w Pobierowie, w zakres której wchodzą: - wykonanie koryta pod projektowana
drogę szerokości 3,5 m- dł odcinka 225 m oraz szerokości 3,0 m- dł odcinka 57,6 m pieszojezdnia i wjazdy: podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm, beton C8/10 gr. 20 cm,
warstwa odsączająca 10 cm - wybudowanie pieszojezdni, z nawierzchnia utwardzona z kostki
betonowej - kostka betonowa: Nostalit prod. STAL-BRUK _ kolor brązowy, melanż _ wym.
18 x 12; 12 x 12; 12 x 9 cm; gr. 8 cm - paleta 2 - krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm,
obniżony w stosunku do poziomu kostki o 1 cm, prod. Jadar - krawężnik łukowy R2, R5 15 x
30 x 78 cm, obniżony w stosunku do poziomu kostki o 1 cm, prod. Jadar - krawężnik
betonowy, najazdowy 15 x 22 x 100 cm, obniżony w stosunku do poziomu kostki o 1 cm ,
prod. Jadar Powierzchnia poszczególnych elementów zagospodarowania drogowego: pieszojezdnia: 1018 m2 - wjazdy i wejścia: 100,4 m2 - trawniki: 610,3 m2 Ogółem
powierzchnia zagospodarowania drogowego wynosi: 1843,7 m2 CZĘŚĆ III Ul. Plażowa w
Pogorzelicy Tematem opracowania jest przebudowa istniejącej ulicy Plażowej w
miejscowości Pogorzelica, gmina Rewal. Ulica Plażowa zlokalizowana jest na północ od
ulicy Wojska Polskiego na przedłużeniu ulicy Teligi w m. Pogorzelica. Początek
projektowanej ulicy to krawędź jezdni bitumicznej ul. Wojska Polskiego, koniec na granicy
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pasa nadmorskiego będącego w administracji Urzędu Morskiego w Szczecinie (działka
geodez. Nr 299/3). Całkowita długość projektowanej ulicy wynosi 176,50 mb. Przebudowa
obejmować będzie istniejąca jezdnię bitumiczną w ramach istniejącego pasa drogowego
(działka geodezyjna nr 213 dr oraz działki nr 54/11 dr.) jak i części działki 262/1 oraz działki
leśnej 54/14. Przejęcie działek za odszkodowaniem na rzecz przyszłego pasa drogowego ulicy
Plażowej nastąpi zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U nr 80 poz. 721 z dnia 10 kwietnia 2003r..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.05.2012.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia
III.2) ZALICZKI
•

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca winien udokumentować, dla każdej części osobno, należyte
wykonanie, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęciem postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie
minimum jednej drogi (CPV 45233223-8) z podbudową o wartości minimum
300.000,0 zł brutto.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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o

Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem, w celu wykonania
zamówienia, przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanym o specjalności drogowej. Do oferty należy dołączyć
oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do
kierowania robotami we wskazanej specjalności.

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 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
•

•

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

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. 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, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy

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
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•

•

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.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo 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, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia

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.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.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
13.1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w
formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 13.2.
Zgodnie z postanowieniami art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą. 13.3. 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 Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych,
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
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innych warunków płatności, 5. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji
projektowej warunków geotechnicznych, 6. wystąpienie przeszkód i utrudnień formalno prawnych, 7. wystąpienie odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków
terenowych, w szczególności istnienia nie zinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urządzeń, obiektów budowlanych, pozostałości itp., 8. konieczność wykonania zamówień
dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, 9. aktualizacja
harmonogramu rzeczowo-finansowego, b) terminy płatności: 1. nieprzewidziany brak
płynności finansowej u Zamawiającego, 2. podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie
inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 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. aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 2.
wykonanie robót zamiennych, 3. rezygnacja z wykonania części zamówienia, 4. zmiany
istotne i 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, przy
wykorzystaniu danych zawartych w kosztorysie ofertowym za te roboty, 7. zmiana umowy w
zakresie wyeliminowania błędów w dokumentacji projektowej, 8. 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 wykonanych. d) wynagrodzenie
umowne: 1. zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania części zamówienia, rezygnacji
lub wyłączenia części zamówienia,. 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, 4. wykonanie robót
zamiennych. 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 . 13.4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią
katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie
zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 13.5. Zamawiający dopuszcza możliwość
wykonania robót zamiennych. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół
konieczności robót zamiennych sporządzony i podpisany przez: a) Inspektora nadzoru
inwestorskiego, b) Wykonawcę lub reprezentującego go Kierownika budowy, wraz z
wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego kosztorysu lub
kalkulacji robót. Każda zmiana wymaga dla swej ważności akceptacji autora i zatwierdzenia
przez Zamawiającego. Powyższa zmiana nie może powodować wzrostu wynagrodzenia
Wykonawcy określonego w artykule 9, ust.9.1. niniejszej umowy i wymaga sporządzenia
aneksu do niniejszej umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.rewa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w formie
papierowej, za kwotę 65,00 zł, w siedzibie zamawiającego pok nr 5.
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 11.10.2011 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, pok nr 6 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
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
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Przebudowa ul. Sportowej w Śliwinie,.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przyjęto
następujące parametry techniczne drogi: - Funkcja drogi - ciąg pieszo-jezdny Prędkość projektowa na terenie zabudowanym - 30km/h - Kategoria ruchu - KR1 Okres eksploatacji nawierzchni - 20 lat - Obciążenie obliczeniowe - nacisk na oś
100kN - Szerokość ciąg pieszo-jezdnego - 5.00 m - Szerokość placu do zawracania 12.5m - Pochylenie poprzeczne ciągu pieszo-jezdnego -2%.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Przebudowa ul. Wspólnej w Pobierowie.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie
zawiera koncepcje zagospodarowania do realizacji na terenie przy ulicy Wspólnej w
Pobierowie, w zakres której wchodzą: - wykonanie koryta pod projektowana drogę
szerokości 3,5 m- dł odcinka 225 m oraz szerokości 3,0 m- dł odcinka 57,6 m pieszojezdnia i wjazdy: podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3 cm, beton C8/10 gr.
20 cm, warstwa odsączająca 10 cm - wybudowanie pieszojezdni, z nawierzchnia
utwardzona z kostki betonowej - kostka betonowa: Nostalit prod. STAL-BRUK _
kolor brązowy, melanż _ wym. 18 x 12; 12 x 12; 12 x 9 cm; gr. 8 cm - paleta 2 krawężnik betonowy 15 x 30 x 100 cm, obniżony w stosunku do poziomu kostki o 1
cm, prod. Jadar - krawężnik łukowy R2, R5 15 x 30 x 78 cm, obniżony w stosunku do
poziomu kostki o 1 cm, prod. Jadar - krawężnik betonowy, najazdowy 15 x 22 x 100
cm, obniżony w stosunku do poziomu kostki o 1 cm , prod. Jadar Powierzchnia
poszczególnych elementów zagospodarowania drogowego: - pieszojezdnia: 1018 m2 wjazdy i wejścia: 100,4 m2 - trawniki: 610,3 m2 Ogółem powierzchnia
zagospodarowania drogowego wynosi: 1843,7 m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 56.23.32.23-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa ul. Plażowej w Pogorzelicy.
•

•
•
•

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Ulica Plażowa
zlokalizowana jest na północ od ulicy Wojska Polskiego na przedłużeniu ulicy Teligi
w m. Pogorzelica. Początek projektowanej ulicy to krawędź jezdni bitumicznej ul.
Wojska Polskiego, koniec na granicy pasa nadmorskiego będącego w administracji
Urzędu Morskiego w Szczecinie (działka geodez. Nr 299/3). Całkowita długość
projektowanej ulicy wynosi 176,50 mb. Przebudowa obejmować będzie istniejąca
jezdnię bitumiczną w ramach istniejącego pasa drogowego (działka geodezyjna nr 213
dr oraz działki nr 54/11 dr.) jak i części działki 262/1 oraz działki leśnej 54/14.
Przejęcie działek za odszkodowaniem na rzecz przyszłego pasa drogowego ulicy
Plażowej nastąpi zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie dróg publicznych Dz.U nr 80 poz. 721 z dnia 10 kwietnia
2003r..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.23-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2012.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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