Złotów: Roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic
dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie
Numer ogłoszenia: 39520 - 2010; data zamieszczenia: 11.02.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Złotów , al. Piasta 1, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,
tel. 067 2632640 w. 27, faks 067 2650025.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zlotow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty drogowe - przebudowa drogi
gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i
techniczną w Złotowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia są roboty drogowe - przebudowa drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic
dochodzących wraz z infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie. Zadanie obejmuje
przebudowę drogi gminnej nr 120100 - ulicy Wielatowskiej i ulic dochodzących wraz z
infrastrukturą drogową i techniczną w Złotowie. Przebudowa ulicy Wielatowskiej na długości 620
mb i szerokości 6,0m, przebudowa uliczek dojazdowych o długości łącznej 672 mb o szerokości
6,0m oraz budowa parkingów o powierzchni ok. 3995 m2 (155 miejsc postojowych) polegać będzie
na wykonaniu koryta, wykonaniu podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie
grubości 20 cm, wykonaniu warstwy wiążąco wyrównawczej z mieszanki mineralno - asfaltowej
grubości 4 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej (SMA)
grubości 4 cm, wykonany zostanie również sprysk z oczyszczeniem nawierzchni na całej długości
odcinka. Wybudowane zostanie również rondo o średnicy 35 m na skrzyżowaniu ulic
Wielatowskiej i Leśnej (technologia wykonania jak w przypadku ulicy Wielatowskiej, uliczek
dojazdowych i parkingów). Wybudowane zostaną chodniki pieszo-rowerowe o łącznej długości
1869 mb oraz zjazdy o powierzchni 737m2. Powstanie 10 przejść dla pieszych w tym 4 z azylem.
Wykonana zostanie również kanalizacja deszczowa długości 931 mb oraz ustawione zostanie nowe
oświetlenie drogowe w liczbie 24 szt. Humusowanie i plantowanie terenów zielonych na
powierzchni 15055 m2. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz ustawione
zostaną bariery ochronne wysokości 1,2 m na długości 45mb..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.21.30-2, 45.23.14.00-9,
45.31.16.10-9, 32.41.21.00-5.

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:
31.08.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 200.000,00
PLN (słownie: dwieście tysięcy 00/100 złotych ) 2. Wadium może być wniesione w formach
przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych
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
• W zakresie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia wymagane jest posiadanie
niezbędnego doświadczenia i wykazanie się zrealizowaniem w okresie ostatnich
pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, co najmniej 1 zadania o podobnym charakterze, z podaniem jego
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone. W celu potwierdzenia powyższego warunku
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych robót zgodnie z
załącznikiem nr 4 do SIWZ Doświadczenie zawodowe i przedłożyć odpowiednie
referencje, W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących
wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W zakresie warunku potencjału technicznego wymagane jest dysponowanie
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w tym: - wytwórnią mas bitumicznych, która powinna być usytuowana
w takiej odległości od placu budowy, aby transport masy nie był dłuższy niż 2
godziny, - wykonania własnymi siłami robót drogowych. Na potwierdzenie
posiadanego potencjału technicznego wykonawca winien załączyć oświadczenie
wskazujące miejsce usytuowania własnej wytwórni mas bitumicznych albo
oświadczenie o zapewnieniu dostaw mas bitumicznych od innego wytwórcy, wraz ze

wskazaniem miejsca jej usytuowania. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców występujących wspólnie o udzielenie zamówienia, ww. warunek
wykonawcy mogą spełniać łącznie
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• W zakresie warunku dysponowanie osobami, które uczestniczyć będą w wykonaniu
zamówienia wymagane jest dysponowanie co najmniej: 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: konstrukcyjno budowlanej w zakresie dróg, 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi o specjalności: instalacje i urządzenia wodociągowe i
kanalizacyjne, 1 osobą posiadającą uprawnienie do kierowania robotami
budowlanymi o specjalności: instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych. W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca
zobowiązany jest przedłożyć wykaz osób zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
Potencjał kadrowy i techniczny i załączyć kserokopie uprawnień oraz zaświadczenia
o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa lub innej izby
samorządu zawodowego oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie o
udzielenie zamówienia, ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie
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 robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania
warunku wiedzy i doświadczenia, 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, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
• wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
• 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
• 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
• Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności
finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
• 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, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, 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, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie
w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w

postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
• 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
• nie zalega z uiszczaniem 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 składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu
zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
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: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.zlotow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr 29 lub może zostać przesłana za zaliczeniem
pocztowym w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku do Zamawiajacego, za cenę 25,00 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
26.02.2010 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Złotowie, Al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. nr
13 (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

