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PL-Międzyzdroje: Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

2009/S 227-325858

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 
Roboty budowlane

 
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Gmina Międzyzdroje, ul. Książąt Pomorskich 5, Kontakt Gmina Międzyzdroje, Do wiadomości Tadeusz
konopacki, PL-72-500  Międzyzdroje. Tel.  +48 913275631. E-mail um@miedzyzdroje.pl. Faks  +48 913275630.
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.bip.miedzyzdroje.pl.
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego.
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego.
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego.

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej.
Budownictwo i obiekty komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Realizacja robót objętych zadaniem inwestycyjnym pn. Wprowadzenie nowej formy turystycznego
zagospodarowania Promenady Gwiazd w Międzyzdrojach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia
usług:
Roboty budowlane.
Kod NUTS: PL425.

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego.

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi – ulicy Bohaterów Warszawy i ulicy Promenada Gwiazd na
odcinku od ulicy Zdrojowej do granicy działki nr 299 obr. 20 (korty tenisowe przy ulicy Promenady Gwiazd) w
tym budowę drogi, kanalizacji deszczowej i ściekowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, oświetleniem
ulicy, małą architekturą wraz z włączeniem kanalizacji sanitarnych poprzez ulice Morską i Zdrojową w ulicę
Krótką oraz remont ulicy Zdrojowej i Morskiej.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45233300, 45233200.

mailto:um@miedzyzdroje.pl
www.bip.miedzyzdroje.pl
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II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA):
Nie.

II.1.8) Podział na części:
Nie.

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych:
Nie.

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2) Opcje:

Nie.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Rozpoczęcie: 31.1.2010. Zakończenie: 31.5.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

1. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na czas równy
okresowi związania ofertą, w wysokości 200 000 (dwieście tysięcy) złotych.
2. Zamawiający żąda, aby Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 %
całkowitej ceny podanej w ofercie (ceny brutto).

III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie
zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy
załączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące Wykonawcy, odnoszą
się odpowiednio do Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne z tym, że warunki
przedstawione w ustępie 1, punkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 SIWZ, - Wykonawcy mogą spełniać wspólnie (łącznie).
2.1. Jeżeli oferta Wykonawców o których mowa w ust. 2 zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia, Wykonawcy występujący wspólnie winni przedłożyć
Zamawiającemu umowę regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą:
a) dane podmiotów występujących wspólnie, np. tworzących konsorcjum (nazwa, siedziba, numer rejestracyjny,
VAT, itp.) oraz informacje dotyczące osób upoważnionych do ich reprezentowania, a co za tym idzie, do
podpisania umowy;
b) informacje identyfikujące zamówienie, o które się oni ubiegają (nr referencyjny, tytuł, itp.);
c) deklarację dotyczącą solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy oraz deklarację dotyczącą
przestrzegania warunków umowy i dobrego wykonania jej części im przypadających;
d) informacje, który z członków konsorcjum został wybrany na jego lidera - pełnomocnika;
e) informację o rachunku bankowym lidera, na który Zamawiający będzie dokonywał płatności za zrealizowane
zamówienie;
f) klauzulę stwierdzającą, że członkowie konsorcjum nadają jego liderowi pełnomocnictwo konieczne do
działania w ich imieniu (w tym: że jest upoważniony do podpisania w imieniu podmiotów występujących
wspólnie (np. konsorcjum) umowy oraz ewentualnych poprawek do niej, jest upoważniony do wystawiania w ich
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imieniu faktur związanych z realizowanym zamówieniem, jest jedynym punktem kontaktowym Zamawiającego w
zakresie zamówienia;
g) zastrzeżenie, że umowa podmiotów występujących wspólnie (np. umowa konsorcyjna) może być zmieniona
wyłącznie za zgodą Zamawiającego;
h) informację, że umowa podmiotów występujących wspólnie (np. umowa konsorcyjna) wygasa w momencie
całkowitej realizacji zamówienia.
2.2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako
pełnomocnik pozostałych (lider).
2.3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie obowiązywała wszystkie podmioty występujące
wspólnie.
2.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia:
Nie.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1
Prawa zamówień publicznych.
Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców - dokument składa każdy Wykonawca,
2) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio,
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat ze składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców - dokument składa każdy
Wykonawca,
3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Prawa
zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców - dokument składa każdy
Wykonawca,
4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Prawa
zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców -dokument składa każdy
Wykonawca,
2. Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium RP w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
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2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt X ust. 1 lit. d), e), g) SIWZskłada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu ofert,
b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu ofert, oraz
d) zamiast dokumentu o którym mowa w pkt X ust. lit. f) SIWZ– składa zaświadczenie właściwego organu
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 Prawa zamówień publicznych- wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu ofert,
2.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentu, o którym mowa ust.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dotyczący terminów wystawienia dokumentów stosuje się
odpowiednio.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykażą, że posiadają środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 6 000 000 PLN.
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000 PLN.
Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada
rachunek, potwierdzającą, że Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości min. 6
000 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców - dokument składa każdy
Wykonawca,
2) polisę na kwotę nie mniejszą niż 5 000 000 PLN a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności. W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców dokument składa
każdy Wykonawca.

III.2.3) Zdolność techniczna:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający
wymagania określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, spełniający ponadto następujące warunki
szczegółowe:
1.1. Wykażą, że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania -
dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością przedmiotowi zamówienia, w tym:
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— co najmniej jedną budowę lub przebudowę ulic wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury
technicznej (sieci) o wartości nie mniejszej niż 12 000 000 (dwanaście milionów) PLN brutto,
— co najmniej jedną budowę lub przebudowę ulic lub dróg wraz z budową lub przebudową urządzeń
infrastruktury technicznej (sieci) o wartości nie mniejszej niż 12 000 000 (dwanaście milionów) PLN brutto.
1.2. Wykażą, że dysponują lub będą dysponować osobami, posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe:
uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania zamówienia, którym powierzą kluczowe
stanowiska:
a) Kierownika Budowy - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej, z co najmniej czteroletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika
budowy, w tym: na co najmniej dwóch zadaniach inwestycyjnych związanych z budową lub przebudową dróg
lub ulic wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (sieci).
b) Kierownika robót drogowych - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności drogowej, z co najmniej czteroletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji Kierownika
budowy lub Kierownika robót na inwestycjach związanych z budową lub przebudową dróg lub ulic wraz z
budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (sieci).
c) Kierownika robót sanitarnych - posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji
kierownika budowy lub kierownika robót, w tym: na przynajmniej dwóch inwestycjach związanych z budową lub
przebudową dróg lub ulic wraz z budową lub przebudową urządzeń infrastruktury technicznej (sieci).
d) Kierownika robót elektrycznych – posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych, z co najmniej trzyletnim doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót, w tym: na przynajmniej dwóch inwestycjach związanych z budową lub przebudową dróg lub
ulic.
Ponadto osoby, którym zostaną powierzone kluczowe stanowiska muszą wykazać, że są członkami właściwej
izby samorządu zawodowego.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji Kierownika Budowy z funkcją Kierownika robót drogowych.
Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków
udziału w postępowaniu.
1) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (w zakresie określonym
w pkt VIII ust.1 pkt 1.1 SIWZ) z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z załączeniem
dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie - załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku
składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców - wykaz jest dokumentem wspólnym dla
Wykonawców,
2) wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia (w zakresie określonym w pkt VIII ust.1 pkt 1.2 SIWZ) wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego niezbędnych do wykonania zamówienia, z
podaniem stanowisk i specjalności, przewidzianych do realizacji niniejszego zamówienia - zał. nr 4, nr 4.1. do
SIWZ. Do wykazu należy dołączyć dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień w zakresie
realizacji przedmiotu zamówienia, zaświadczenia wystawione przez właściwe izby samorządu zawodowego
stwierdzające, że osoba, której uprawnienia dotyczą, jest wpisana na listę członków tej izby. Ponadto, do zał. nr
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4.1. należy załączyć odpowiednio-pisemne oświadczenie każdej osoby (którą Wykonawca będzie dysponować)
dotyczące gotowości współpracy z Wykonawcą przy realizacji przedmiotowego zamówienia lub zobowiązania
innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.
W przypadku składania oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców - wykaz jest dokumentem
wspólnym dla Wykonawców,.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone:
III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za

wykonanie usługi:
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury:

Otwarta.

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu:
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:

Najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

ZP 341/N-16/2009.

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia:
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:

Dokumenty odpłatne: nie.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.1.2010 - 10:00.

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom:
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:
Okres w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
Data: 8.1.2010 - 10:30.
Miejsce: Gmina Międzyzdroje ul. Książąt Pomorskich 5, 72-500 Międzyzdroje, sala konferencyjna.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ:
VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW

WSPÓLNOTOWYCH:
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Tak.
Odniesienie do projektów i/lub programów: Regionalny Program Operacyjny Województwa
Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
Zamówienia uzupełniające.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do niniejszego postępowania, o
których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, zgodnie z wymogami art. 144 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, ul. Postępu 17 a, PL-02-676  Warszawa. Tel.  +48 224587702. URL:
http://uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.4.2) Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się do Orezesa Urzędu w terminie
10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestuje jednocześnie
przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce operatora publicznego jest
równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Urząd Zamówień Publicznych Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a, PL-02-676  Warszawa. Tel.  +48
224587702. URL: http://uzp.gov.pl. Faks  +48 224587700.

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
23.11.2009.

http://uzp.gov.pl
http://uzp.gov.pl

