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

Rewal: Wykonanie projektu zamiennego Budowy portu rybackiego w Niechorzu wraz z
uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę
Numer ogłoszenia: 103618 - 2013; data zamieszczenia: 14.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
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: Wykonanie projektu zamiennego
Budowy portu rybackiego w Niechorzu wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu
na budowę.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie projektowej dokumentacji zamiennej dla przedsięwzięcia
polegającego na: - wybudowaniu stałej przystani rybackiej na kanale Liwia Łuża w Niechorzu
; - wybudowaniu nowych wrót sztormowych wraz z odpowiednim kanałem dopływowym
oraz zwodzoną kładką pieszą ; - dostosowaniu układu drogowego w rejonie przystani do
ruchu pełnowymiarowych zestawów drogowych (ciągnik siodłowy z naczepą). Przystań
rybacka. Przystań zlokalizowana będzie na zachodnim brzegu kanału, na terenie
ograniczonym mostem w ciągu Alei Bursztynowej, ulicą Graniczną oraz istniejącymi wrotami
sztormowymi zlokalizowanymi w pobliżu ujścia kanału do morza. Place manewrowe oraz
sieć dróg wewnętrznych powinna umożliwić dojazd w rejon obiektów boksów rybackich,
chłodni i bosmanatu, a także nabrzeża samochodom o masie do 3,5 tony, a w rejon obszaru
załadunkowego przy chłodni oraz w rejon żurawia - pełnowymiarowym zestawom drogowym
(ciągnik siodłowy z naczepą). Nowe wrota sztormowe Nowe wrota sztormowe zlokalizowane
zostaną w sąsiedztwie wrót istniejących. Wrota należy zaprojektować w taki sposób, by
umożliwiały ruch jednostek pływających wchodzących i wychodzących z planowanej
przystani na morze. Należy również przewidzieć budowę kładki pieszej zwodzonej ponad

wrotami, w ciągu istniejącej ścieżki pieszej przechodzącej przez kładkę w rejonie istniejących
wrót, a także stosownych umocnień brzegowych na obu brzegach kanału. Należy również
zaprojektować odpowiedni kanał dopływowy do nowych wrót umożliwiający swobodny ruch
jednostek. Dostosowanie układu drogowego. W ramach dostosowania układu drogowego
wykonawca zweryfikuje stan istniejący oraz zaprojektuje rozwiązanie umożliwiające dojazd
pełnowymiarowych zestawów drogowych od Alei Bursztynowej do wyżej wymienionych
obszarów przystani..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.24.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
30.06.2013.
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
•

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 musi posiadać doświadczenie zawodowe, polegające na
wykonaniu z należytą starannością, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmującego
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub
rozbudowę portu, będącej podstawą zamówienia publicznego na robotę
budowlaną. Wartość zamówienia - jednej umowy - nie może być mniejsza niż
300 000,00 zł. (brutto).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Wykonawca musi dysponować (minimum) osobami z następującymi
uprawnieniami: 1. Jeden projektant branży architektonicznej, który posiada
łącznie: a) wykształcenie wyższe, b) aktualne uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, c) minimum 3
lat doświadczenia zawodowego (liczone od uzyskania uprawnień
budowlanych) w projektowaniu. 2. Jeden sprawdzający branży
architektonicznej, który posiada łącznie: a) wykształcenie wyższe b) aktualne
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej c) minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od
uzyskania uprawnień budowlanych) w projektowaniu. 3. Jeden projektant
branży konstrukcyjno-budowlanej, który posiada łącznie: a) wykształcenie
wyższe b) aktualne uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej c) minimum 3 lat doświadczenia
zawodowego (liczone od uzyskania uprawnień budowlanych) w
projektowaniu. 4. Jeden sprawdzający branży konstrukcyjno-budowlanej, który
posiada łącznie: a) wykształcenie wyższe b) aktualne uprawnienia budowlane
do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej c)
minimum 5 lat doświadczenia zawodowego (liczone od uzyskania uprawnień
budowlanych) w projektowaniu

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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech 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 wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie
•

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

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

•

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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
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 ofert
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
1) w następstwie wykraczających poza terminy określone w KPA procedur administracyjnych
oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji
zamówienia, 2) działania siły wyższej.
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 siedzibie
zamawiającego, pok nr 5.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 25.03.2013 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.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Projekt jest dofinansowany ze Środków Unii Europejskiej z
Programu Operacyjnego - Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych
obszarów rybackich 2007-2013.
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 14.03.2013 r.
do dnia …………….

