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

Kowary: Przebudowa chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszonego nad potokiem Jedlica o
długości 202m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r.)
Numer ogłoszenia: 113698 - 2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kowarach , ul. 1-go Maja 1a, 58-530 Kowary, woj.
dolnośląskie, tel. 075 718-24-16.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kowary.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 chodnika w ulicy
Kowalskiej nadwieszonego nad potokiem Jedlica o długości 202m (intensywne opady deszczu
czerwiec 2013 r.).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie przebudowy chodnika w ulicy Kowalskiej nadwieszonego nad
potokiem Jedlica o długości 202m (intensywne opady deszczu czerwiec 2013 r). ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE, ZIEMNE I ROZBIÓRKOWE a) roboty pomiarowe, b) frezowanie
nawierzchni, c) wykonanie koryta, d) rozbiórka istniejących murów, e) rozbiórka istniejących
chodników zawieszonych nr 1 i 2, f) rozbiórka istniejących krawężników, płytek betonowych, g)
roboty ziemne (korytowanie, wykopy). JEZDNIE : a) profilowanie i zagęszczenie podłoża,
b)wykonanie stabilizacji gruntu cementem gr 20 cm, c) wykonanie warstwy wiążącej gr 4 cm, d)
wykonanie warstwy ścieralnej o gr. 4 cm. e) ułożenie krawężników betonowych, f) izolacja
pozioma x 2 papa, KONSTRUKCJA ŻELBETOWA CHODNIKA ZAWIESZONEGO nr 1 i 2: a)
wspornik żelbetowy z betonu C25/30, b) płyta pomostowa chodnika zawieszonego, c) przeciwwaga
wspornika z betonu C25/30, d) izolacja pozioma 2 papa, e) nadmurowanie muru kamiennego, f)
hydrofizacja i malowanie płyty zawieszonej, g) powierzchnia ścieralna chodnika z żywicy
epoksydowej z posypką piaskową. CHODNIK OPARTY NA MURZE ORAZ GRUNCIE: a)
konstrukcja żelbetowa chodnika z betonu C25/30, b) hydrofizacja i malowanie płyty zawieszonej,
c) powierzchnia ścieralna chodnika z żywicy epoksydowej z posypką piaskową. URZĄDZENIA
BEZPIECZEŃSTWA RUCH: a) wykonanie balustrady stalowej, KONSTRUKCJE OPOROWEPRZEBUDOWA MURU: a) wymiana gruntu, b) konstrukcja żelbetowa muru z betonu C25/30, c)
izolacja powłokowa bitumiczna, d) wykonanie lica kamiennego z opaską. PRACE REMONTOWE
NA ISTNIEJĄCYM MURZE: a) spoinowanie muru kamiennego. b) przemurowanie fragmentu
muru kamiennego. PRZEŁOŻENIE WODOCIĄGU: a) demontaż rurociągu stalowego
ciśnieniowego, b) wykonanie rurociągu z rur polietylenowych fi 110 PE, PN16. PRZEŁOŻENIE
WODOCIĄGU: a) odgazowanie gazociągu, b) demontaż gazociągu Dn:100 mm. Przełożenie sieci
TP - kanalizacji kabli (50 i 70 par) LIKWIDACJA KOLIZJI SIECI TP: a) demontaż kabla, b)
budowa kanalizacji kablowej z rur z tworzyw sztucznych c) wciągnięcie kabla wypełnionego w

powłoce termoplastycznej. 2. Zapewnienie nadzoru konserwatorskiego zgodnie z decyzja nr 997/11
z dnia 21.10.2011 r 3. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, 3. Wykonanie operatu
kolaudacyjnego. 2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi zatwierdzony
projekt tymczasowy organizacji ruchu na czas robót uwzględniający ewentualne objazdy. Przed
rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o ich rozpoczęciu wszystkich
właścicieli sieci zlokalizowanych na odcinku objętym przedmiotem zamówienia, mieszkańców oraz
przewoźników komunikacji zbiorowej. 3. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonane
prace na okres 36 miesięcy od daty odbioru końcowego. 4. Wykonawca zobowiązany jest do
przekazania Zamawiającemu przed podpisaniem umowy o zamówienie publiczne harmonogramu
rzeczowo - finansowego. 5. Szczegółowy opis robót budowlanych stanowiących przedmiot
zamówienia określa dokumentacja projektowa obejmująca: projekt budowlany, przedmiar robót,
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.13-7, 45.23.31.20-6, 45.23.13.00-8,
45.31.42.00-3.
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:
16.11.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest
wniesienie przed terminem składania ofert wadium w wysokości: 20.000,00 zł
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
• Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą należyte
wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
dwoma robotami budowlanymi polegającymi na budowie, przebudowie lub remoncie
konstrukcji żelbetowej infrastruktury drogowej każda o wartość minimum
500.000,00 zł, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania
oraz z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Złożą oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się
dysponowaniem osobą/mi zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. posiadającymi
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie o
specjalności: konstrukcyjno budowlanej - minimum 1 osoba; drogowej - minimum 1
osoba; telekomunikacyjnej - minimum 1 osoba. lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że posiadają
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na
kwotę minimum 700.000,00 zł wraz z dowodem uiszczenia należnych składek.
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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty
oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone;
• 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 do 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;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.
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.4.3) 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.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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
a) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę podpisane przez osobę upoważnioną
do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, b) w
przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty należy dołączyć
dokument ustanawiający przez wykonawców wspólnego pełnomocnika, c) pisemne zobowiązanie
innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy
i doświadczenia oraz osób zdolnych do wykonania zamówienia na okres korzystania z nich przy
wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy, w przypadku kiedy
Wykonawca powoła się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, oświadczenie tego podmiotu
zawierać winno zobowiązanie do udziału w wykonywaniu części udzielanego zamówienia w
zakresie udostępnionego Wykonawcy potencjału.
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 95
• 2 - Okres gwarancji jakości dla przedmiotu zamówienia - 5
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
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy o udzielenie zamówienia
publicznego na realizację przedmiotowego zadania w zakresie terminu zakończenia robót

budowlanych w przypadku: - zmiany przedstawicieli stron z przyczyn niezależnych od stron (siły
wyższe, zdarzenia losowe, itp.), - wystąpienia potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem w
dzienniku budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy
wykonanie robót zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ, - stwierdzenia wad w
dokumentacji projektowej uniemożliwiających prawidłową realizację przedmiotu umowy (o czas
niezbędny na usunięcie tych wad).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kowary.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a, pok. nr 5 - budynek A..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.05.2015 godzina 09:45, miejsce: Urząd Miejski w Kowarach, 58-530 Kowary, ul. 1 Maja 1a,
pok. nr 13 (sala konferencyjna - I piętro- budynek A)..
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

