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Ogłoszenie nr 524109-N-2019 z dnia 2019-03-12 r.

Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy: BUDOWA CHODNIKÓW REALIZOWANA PRZEZ
POWIAT BYDGOSKI W ZADANIACH: CZĘŚĆ 1 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1538 PRZYŁĘKI-OLIMPIN-KOBYLARNIA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W
PRZYŁĘKACH. CZĘŚĆ 2 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1926C NAKŁOGORZEŃ-BYDGOSZCZ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z
PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W ŁOCHOWIE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
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Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, krajowy numer identyfikacyjny
09235621900000, ul. Konarskiego 1-3 , 85-066 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo
Polska, tel. 525 835 422, e-mail info@powiat.bydgoski.pl, faks 525 835 452.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.bydgoski.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
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Tak
www.powiat.bydgoski.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.powiat.bydgoski.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
listownie, w zamkniętej i opisanej kopercie
Adres:
Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz, budynek C, piętro IV,
pokój 448

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
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Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BUDOWA CHODNIKÓW
REALIZOWANA PRZEZ POWIAT BYDGOSKI W ZADANIACH: CZĘŚĆ 1 ROZBUDOWA
DROGI POWIATOWEJ NR 1538 PRZYŁĘKI-OLIMPIN-KOBYLARNIA POLEGAJĄCA NA
BUDOWIE CHODNIKA W PRZYŁĘKACH. CZĘŚĆ 2 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR
1926C NAKŁO-GORZEŃ-BYDGOSZCZ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ
Z PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W ŁOCHOWIE
Numer referencyjny: OR-VII.272.1.10.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, na jedną lub więcej części zamówienia

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Część 1 - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr
1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia w m. Przyłęki od ul. Cmentarnej wzdłuż ul. Andrzeja
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Przysieckiego do połączenia z istniejącym chodnikiem na wysokości ul. Księżycowej (po stronie
prawej w kierunku miejscowości Kobylarnia). Całkowita długość chodnika wynosi 776,50mb. W
ramach zadania poza budową chodnika jest również miejscowe poszerzenie istniejącej jezdni, budowa
zatoki postojowej naprzeciw istniejącego pawilonu handlowego, budowa odwodnienia - budowę
rowów odwadniających, wpustów deszczowych wraz ze studniami chłonnymi, drenu z kruszywa z rurą
drenarską oraz budowę zjazdów. Zakres Części 1 obejmuje m.in.: • rozbiórki istniejących nawierzchni
zjazdów i chodników • wykonanie poszerzeń istniejącej jezdni • przebudowę zatoki autobusowej •
budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej • budowę odwodnienia • budowę chodników z
kostki betonowej (o pow. ca 80 m2 • budowa przepustów • przebudowa hydrantów • wycinka drzew i
krzewów • oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu • rozbiórka istniejących i
budowa nowych zbiorników do czasowego gromadzenia odpadów stałych (szamb),
……………………………………………………………………………………………………. Część
2 budowa chodnika wraz z przejściem dla pieszych oraz zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr
1926C Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, zlokalizowane na skrzyżowaniu DP1926C z ul. Gościnna i Żeglarska
w m. Łochowo Zakres Części 2 obejmuje oba etapy określone w dokumentacji projektowej, tj. m.in.: •
roboty rozbiórkowe • budowę zatoki autobusowej • budowę chodników z kostki betonowej •
oznakowanie pionowe, poziome, 2) Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia dla obu Części
określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do niniejszej SIWZ. 3) Zamawiający
informuje, że materiał z rozbiórek oraz zdjęty humus, nieprzewidziany do ponownego wbudowania,
jest własnością Wykonawcy. Zagospodarowanie pozyskanych w trakcie rozbiórek w/w materiałów,
musi nastąpić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, uzyskanymi
uzgodnieniami gestorów oraz poleceniami Zamawiającego. 4) Zamówienie ma być wykonane z
materiałów nowych, nieużywanych. 5) W przypadku wycinki drzew Wykonawca zobowiązany jest na
własny koszt do dokonania przez uprawnioną osobę klasyfikacji i wyceny pozyskanego drewna.
Ustaloną w ten sposób kwotę, Wykonawca przeleje na rachunek bankowy Powiatu. 6) Zaleca się, aby
Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i jego okolicy w celu dokonania
oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania. 7) W ramach
realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest również do: - zapewnienia obsługi geodezyjnej, wprowadzenia na czas prowadzenia robót tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym
projektem - wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 8) Wymagania, o których mowa w
art. 29 ust. 3a ustawy Pzp: a) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego
poniżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
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(Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.): Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się
do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w
miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za
wynagrodzeniem. b) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o
pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w
wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi
osób: kierujących budową. c) Sposób udokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej,
uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z tytułu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań zostały
określone we wzorze umowy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233222-1
45232452-5
45213311-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
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ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, iż: posiadają
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 100.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażą, iż: 1)
wykonali, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty
drogowe, których przedmiotem była budowa/przebudowa/ rozbudowa drogi publicznej w zakres
której wchodziła budowa chodnika, wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 2) dysponują
minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej wymaganymi przepisami ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
/j.t. Dz. U. z 2018 poz. 1202 z późn. Zm./ oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
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(Dz. U. z 2014 poz. 1278), lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, legitymujące się, co najmniej rocznym
doświadczeniem zawodowym.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o

12.03.2019, 10:34

9 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff8f198...

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b)
oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest
złożyć na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty: a) dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w kwocie nie mniejszej niż 100.000,00
zł, b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej dwie roboty drogowe, których przedmiotem była budowa/przebudowa/
rozbudowa drogi publicznej w zakres której wchodziła budowa chodnika, wraz z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidłowo ukończone; c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalnościach mostowej
i drogowej, legitymujących się żądanym doświadczeniem, wraz z informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
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Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Treść zobowiązania powinna
potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotem udostępniającym swoje zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Zobowiązanie musi zostać złożone w oryginale.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
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Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:
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Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
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Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
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wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której, dokonano
wyboru Wykonawcy jest możliwa w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w art. 144 ust. 1
ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian, w przypadku zaistnienia
poniżej określonych okoliczności: 1) poprzez zmiany w zakresie stosowanych materiałów, parametrów
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności
realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstępstwo, c) w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być dokonywane zmiany technologii

12.03.2019, 10:34

15 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=ff8f198...

wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a
Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. W tym przypadku
Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami.
Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru
i akceptacji Zamawiającego. Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. 2) poprzez
przedłużenie terminu wykonania robót w przypadku: a) zaistnienia okoliczności określonych powyżej
w ust. 3 pkt 1), pod warunkiem że będzie to niezbędne do prawidłowego zakończenia realizacji
umowy, b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia
robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi żadna ze Stron umowy lub
leży ona po stronie Zamawiający, jeżeli uniemożliwia to całkowicie lub wstrzymuje realizację
określonego rodzaju robót mających wpływ na termin wykonania Umowy, c) działania siły wyższej
(np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne,), mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót, d) gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe, zgodne z SST wykonanie robót np. długotrwałe, obfite deszcze,
wysokie temperatury i inne, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) niemożności wykonywania robót, gdy
obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. f) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji,
zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów
prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje
powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność, g) nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 Kodeksu
cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy. h) zlecenia przez
Zamawiającego prac dodatkowych na mocy art. 144 ust. 1 oraz pkt. 2 i pkt. 6 ustawy Pzp, jeżeli
terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia
realizacji umowy, a których konieczności zlecenia Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili
sporządzenia niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, 3) poprzez zmianę wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku: a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT) oraz
zmiany obowiązujących przepisów prawa, b) wystąpienia dodatkowych robót budowlanych na mocy
art. 144 ust. 1 pkt. 2 oraz pkt. 4 i ust. 6 ustawy Pzp. 4) poprzez zmianę osób kluczowych. Zmiana
kierownika budowy możliwa, jest pod warunkiem wskazania Zamawiającemu osoby posiadającej
wymagane w SIWZ uprawnienia i mającej odpowiednie doświadczenie zawodowe. 5) poprzez zmianę
Podwykonawcy/Podmiotu trzeciego na zasoby którego Wykonawca powołał się w ofercie w celu
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wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu. Do zmiany takiej może dojść na prośbę
Wykonawcy wyłącznie w uzasadnionym przypadku i pod warunkiem wskazania przez niego innego
Podwykonawcy, spełniającego warunek udziału w postępowaniu do spełnienia którego, wskazany był
w ofercie Podwykonawca. 6) poprzez wprowadzenie podwykonawcy/ców w zakresie nie wskazanym
wcześniej w ofercie, o ile wykonawca wykaże że uspławni to realizację przedmiotu zamówienia. 2.
Strony są uprawnione do wnioskowania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
płatności na rzecz Wykonawcy/Podwykonawcy, w celu usprawnienia ich rozliczania. 3. Wszelkie
zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają uprzedniej akceptacji Stron i formy pisemnego aneksu, pod
rygorem nieważności, muszą być dokonane przez umocowanych do tego przedstawicieli obu Stron. 4.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-28, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące
sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
nr:

1 Nazwa:

CZĘŚĆ 1 ROZBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1538 PRZYŁĘKI-OLIMPINKOBYLARNIA POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA W PRZYŁĘKACH

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1 budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1538C Przyłęki-Olimpin-Kobylarnia w m. Przyłęki od ul.
Cmentarnej wzdłuż ul. Andrzeja Przysieckiego do połączenia z istniejącym chodnikiem na wysokości ul.
Księżycowej (po stronie prawej w kierunku miejscowości Kobylarnia). Całkowita długość chodnika
wynosi 776,50mb. W ramach zadania poza budową chodnika jest również miejscowe poszerzenie
istniejącej jezdni, budowa zatoki postojowej naprzeciw istniejącego pawilonu handlowego, budowa
odwodnienia - budowę rowów odwadniających, wpustów deszczowych wraz ze studniami chłonnymi,
drenu z kruszywa z rurą drenarską oraz budowę zjazdów. Zakres Części 1 obejmuje m.in.: • rozbiórki
istniejących nawierzchni zjazdów i chodników • wykonanie poszerzeń istniejącej jezdni • przebudowę
zatoki autobusowej • budowę zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej • budowę odwodnienia • budowę
chodników z kostki betonowej (o pow. ca 80 m2 • budowa przepustów • przebudowa hydrantów • wycinka
drzew i krzewów • oznakowanie pionowe, poziome, elementy bezpieczeństwa ruchu • rozbiórka
istniejących i budowa nowych zbiorników do czasowego gromadzenia odpadów stałych (szamb),
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45213311-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
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data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część
nr:

CZĘŚĆ 2 PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1926C NAKŁO-GORZEŃ2 Nazwa: BYDGOSZCZ POLEGAJĄCA NA WYKONANIU CHODNIKA WRAZ Z
PRZEJŚCIEM DLA PIESZYCH ORAZ ZATOKI AUTOBUSOWEJ W ŁOCHOWIE

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2 budowa
chodnika wraz z przejściem dla pieszych oraz zatoki autobusowej przy drodze powiatowej nr 1926C
Nakło-Gorzeń-Bydgoszcz, zlokalizowane na skrzyżowaniu DP1926C z ul. Gościnna i Żeglarska w m.
Łochowo Zakres Części 2 obejmuje oba etapy określone w dokumentacji projektowej, tj. m.in.: • roboty
rozbiórkowe • budowę zatoki autobusowej • budowę chodników z kostki betonowej • oznakowanie
pionowe, poziome,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233222-1, 45232452-5, 45213311-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-10-15
5) Kryteria oceny ofert:
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Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Gwarancja jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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