Rewal: Wykonanie zadaszenia wiat rowerowych w ramach Projektu pn. Rewitalizacja
zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w Gminie Rewal.
Numer ogłoszenia: 465868 - 2013; data zamieszczenia: 15.11.2013
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 ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie zadaszenia wiat
rowerowych w ramach Projektu pn. Rewitalizacja zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei
Wąskotorowej w Gminie Rewal..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy
zamówienia 1) Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie pokrycia dachów dachówką
ceramiczną, wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, 3 powtarzalnych wiat
rowerowych, zlokalizowanych przy dworcach kolejowych w miejscowościach: Trzęsacz,
Pogorzelica, Niechorze - Latarnia, wykonanych w konstrukcji drewnianej. 2) Parametry
techniczne: - rzut dachu poziomy - 68,01 m2, - powierzchnia pokrycia - 81,00 m2, - wysokość
- 5 m, - konstrukcja drewniana. 3) Stan zaawansowania robót na połaci dachowej: rowerownia w Pogorzelicy - połać z folią dachową, kontrłatami i łatami, - rowerownie w
Niechorzu-Latarni i Trzęsaczu - połać z folią dachową, 4) Wymagania materiałowe: Z uwagi
na zabytkowy charakter linii kolejowej i dworców, do pokrycia dachów wykonawca
zobowiązany jest użyć takich samych materiałów, jak zastosowano do pokrycia obiektów
dworców kolejowych, tj. dachówka ceramiczna zakładkowa: - Trzęsacz - MARSYLKA
grafitowa angoba, - Niechorze Latarnia - REŃSKA COSMO 11 platynowa angoba, Pogorzelica - MARSYLKA czerwona angoba. 5) Do wykonania pokrycia dachowego wiaty
rowerowej w Pogorzelicy, Zamawiający przekaże Wykonawcy n/w materiał: a) dachówka
MARSYLKA czerwona angoba - 1.025 szt., b) gąsiory - 40 szt. 6) W pozostałym zakresie
materiał zabezpiecza Wykonawca. 7) Zakupione materiały muszą być nowe, w I gatunku,
gwarantujące najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych, nie gorszych,
niż zastosowano do pokrycia dworców kolejowych.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.21-9, 45.26.12.10-9.
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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:
09.01.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 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
Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie.
III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

o Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje dodatkowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
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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 spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:
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;

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
a) wystąpienia przeszkód i utrudnień formalno-prawnych, b) konieczność wykonania
zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, c)
niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót lub ze
względów technicznych, zakazujących prowadzenie robót.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.rewal.pl/zamowienia
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: 02.12.2013 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.4.17) 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 15.10.2013
do dnia …………….
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