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Skępe: Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km
368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2
Numer ogłoszenia: 104444 - 2015; data zamieszczenia: 06.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Skępe , ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie,
tel. 54 2878521, faks 54 2877204.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skepe.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego
systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr
10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634 do km 368+919,2.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
(Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 orazod km 368+634
do km 368+919,2.) 2. Remont ciągu pieszego obejmuje: a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych
przy liniowych robotach ziemnych w terenie równinnym km 0,46 b) Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi
urodzajnej o grubości 10 cm m3 112,7 c) Wykonanie nasypów z zagęszczeniem z przywozem gruntu
zagęszczalnego o wymaganej nośności m3 447,5 d) Mechaniczny załadunek i wywiezienie ziemi urodzajnej
oraz gruntu z koryta wraz z zagospodarowaniem m3 112,7 e) Ręczne profilowanie wraz zagęszczeniem
podłoża pod chodnik m2 681,5 f) Wykonanie ławy o przekroju 0,025 m2/m z betonu C 8/10 pod obrzeża m3
46,5 g) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm gr. 20cm m2 681,5 h) Ustawienie
obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na wykonanej ławie (obrzeża inwestora) mb 930,4 i) Wykonanie
chodnika z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, szarej na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4
cm, wypełnienie spoin piaskiem (kostka brukowa inwestora) m2 681,5 k) Mechaniczne plantowanie poboczy
przy chodniku m2 369,1 l) Humusowanie poboczy ziemią urodzajną warstwą o grubości 10 cm (humus
pozyskany na miejscu) z dosianiem trawy m2 369,1 ł) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej kpl. 1 3.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót (w zakresie wskazanym w § 4 ust. 2 IDW), która stanowi załącznik do SIWZ.
Przedmiary robót (kosztorys nakładczy) ma charakter pomocniczy w stosunku do dokumentacji projektowej i
służy Wykonawcy wyłącznie do skalkulowania ceny oferty. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania
robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy
zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca
gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane
przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 5. Wykonawca
zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i
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certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczanie i
eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 6. Wykonawca zabezpiecza teren budowy mając na
względzie mienie Zamawiającego i własne. 7. Wykonawca a trakcie wykonywania robót ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie
przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 8. Wykonawca przed przystąpieniem do robot
wykona tymaczsową organziację ruchu I uzgodni ją ze wszystkimi wymaganymi instytucjami. 9. Wykonawca
zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 10. Po zakończeniu robót, ale przed
ostatecznym odbiorem prac przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu
budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót. 11.
Usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania odbiorów zgodnie z postanowieniami umowy. 12.
Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 4 (czterech) egzemplarzach oraz na nośniku
elektronicznym typu CD. Wszystkie dokumenty powinny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe
utworzone w ogólnodostępnych edytorach tekstu, arkusze obliczeniowe utworzone w ogólnodostępnych
arkuszach kalkulacyjnych, rysunki w formacie *pdf. 13. Kompletowania w trakcie realizacji robót,
stanowiących przedmiot niniejszej umowy, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego
oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów, jak i kompletu dokumentów potrzebnych
do zawiadomienia o zakończeniu budowy. 14. uzupełnianie dokumentów/wyjaśniania zapisów na żądanie
organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz w kontrolach związanych z zakończeniem budowy. 15.
Wykonawca zawrze ubezpieczenie na własny koszt i utrzyma w mocy przez cały okres trwania umowy
ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR. Ubezpieczenie ważne będzie nie później niż od daty
podpisania umowy do czasu odbioru końcowego i obejmować będzie: 1) odpowiedzialność cywilną
kontraktową w związku z realizacją niniejszego zamówienia w wysokości nie mniejszej niż pełna wartość
prac określonych umową; 2) odpowiedzialność cywilną deliktową z tytułu prowadzonej działalności. Umowy i
polisy ubezpieczenia wraz z dowodami opłacenia składek Wykonawca dostarczać będzie Zamawiającemu.
W przypadku rozłożenia płatności składki na raty, Wykonawca będzie przedkładał Zamawiającemu dowody
ich opłacenia nie później niż 7 dni od daty ich wymagalności. Umowy ubezpieczenia zapewnią wypłatę
odszkodowania płatnego w walucie polskiej, w kwotach koniecznych do naprawienia poniesionej szkody.
Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego. Jeżeli
Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartej umowy ubezpieczenia, lub nie przedstawi
Zamawiającemu w terminie dowodu na jej zawarcie/opłacenia składki, to Zamawiający będzie uprawniony do
zawarcia takiej umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, a koszty jej zawarcia potrąci z wierzytelnościami
Wykonawcy lub pokryje jej koszty z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 16. Zamawiający nie
przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o
których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 17. Jakiekolwiek podane w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, dokumentacji projektowej, przedmiarze nazwy własne są przykładowe, zaś
ewentualne wskazanie przez Zamawiającego producenta lub nazwy handlowej określa klasę produktu,
będącego przedmiotem zamówienia i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób lub
konkretnego producenta. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych przy
zachowaniu norm, parametrów i standardów, jakimi charakteryzuje się opisany przez Zamawiającego
przedmiot zamówienia. Opisane parametry stanowią minimum techniczne i jakościowe wymagane przez
Zamawiającego. 18. Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot:
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg; Dodatkowe przedmioty: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 19. Dokumentację projektową
wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych Zamawiający w wersji
elektronicznej zamieścił na swojej stronie internetowej www.bip.skepe.pl, natomiast w wersji papierowej
udostępni do wglądu w swojej siedzibie, tj. Urzędzie Miasta i Gminy, pok. 16 w godzinach: pn, śr-pt 7:30 15:30, wt. 08.00-16.00. 20. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, co objęte
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zamówieniem podstawowym. Łączna wartość zamówień uzupełniających w stosunku do zamówienia
podstawowego nie może przekroczyć 50 % wartości zamówienia podstawowego. Na okoliczność
zamówienia uzupełniającego zostanie zawarta umowa w trybie zamówienia z wolnej ręki. Informacja o
przewidywanych zamówieniach uzupełniających nie jest zobowiązaniem Zamawiającego do udzielenia
takiego zamówienia. 21. Podwykonawcy: 1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do
powierzenia podwykonawcom. 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie
jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 7 zakres zamówienia
powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 3) W przypadku zlecenia części przedmiotu
zamówienia (zakresu) podwykonawcy, za całość przedmiotu zamówienia odpowiada Wykonawca. 4)
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu projekt Umowy o
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, wraz z zestawieniem rodzaju i ilości robót i ich
wyceną nawiązującą do Wykazu cen przedstawionego w ofercie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji
dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze
wskazaniem tej części dokumentacji, nie później niż 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedkładanego przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, wraz ze zgodą Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo. 5) Zamawiający, w terminie określonym w umowie zgłasza pisemny
sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo. Nie zgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego
projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w umowie uważa się za akceptację umowy
przez Zamawiającego..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.00-9, 45.10.00.00-8.
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: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 1
500,00 PLN, słownie: jeden tysięc pięćset złotych 00/100 przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium
powinno być wniesione w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.05.2015 r. do godz. 10:00 i winno
obejmować okres związania ofertą. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4)
gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.
U. Nr 109, poz. 1158 z póz. zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek
bankowy: Bank Spółdzielczy w Skępem Nr 16 9546 0004 2001 0000 0749 0017 z dopiskiem Wadium na
Remont ciągu pieszego przy drodze krajowej nr 10 od km 368+318,5 do km 368+500 oraz od km 368+634
do km 368+919,2. 5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na
rachunku bankowym Zamawiającego. Zamawiający stwierdzi wniesienie wadium na podstawie informacji
banku prowadzącego w/w rachunek. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na
rachunku bankowym. 7. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 8. Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału, razem z
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ofertą. 9. Z treści polisy, poręczenia, gwarancji lub innego dokumentu stanowiącego formę wadium winno
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z
ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych
w art.46 ust.4a i ust.5 ustawy Pzp. 10. W trakcie postępowania przetargowego czas związania ofertą może
ulec przedłużeniu o oznaczony okres, zgodnie z treścią § 10 niniejszej IDW, co pociąga za sobą obowiązek
przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, wniesienia nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. 11. Odmowa wyrażenia przez Wykonawcę zgody na przedłużenie
terminu związania ofertą nie spowoduje utraty wadium. 12. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu
terminu składania oferty, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46
ust.3 ustawy Pzp, albo nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą zostanie wykluczony z
postępowania o udzielenie zamówienia, a jego ofertę uzna się za odrzuconą. 13. Zamawiający zwróci
wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu
postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 14. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia
publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 15. Zamawiający zwróci
niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
16. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 17.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 18. W zakresie
wadium obowiązują uregulowania zawarte w art. 45 i 46 ustawy Pzp.
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
Nie dotyczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej i
3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami ziemnymi polegającymi na
przemieszczaniu mas ziemnych, takimi jak wymiana gruntów, niwelacja terenu,
wykonywanie nasypów, skarpowanie. Zamawiający akceptuje uprawnienia
budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które
zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne
uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 18 marca
2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r. Nr 63 poz. 394); w przypadku
zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka
polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. Wymieniona wyżej osoba
powinna posiadać na etapie realizacji aktualny wpis na listę członków właściwej izby
samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Okresy doświadczeń
zawodowych osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika budowy, zdobywane
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w tym samym czasie, nie sumują się. Zamawiający dokona oceny spełniania przez
Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na
podstawie oświadczeń jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7
IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w
warunek Wykonawca spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie dotyczy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej: - kierownik budowy posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalności drogowej.
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom
wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej
wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach
określonych ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008
r. Nr 63 poz. 394); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład
zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza.
Wymieniona wyżej osoba powinna posiadać na etapie realizacji aktualny wpis na
listę członków właściwej izby samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.
Okresy doświadczeń zawodowych osoby wskazanej do pełnienia funkcji kierownika
budowy, zdobywane w tym samym czasie, nie sumują się. Zamawiający dokona
oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie
spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń jakie mają załączyć Wykonawcy wyszczególnionych w § 7 IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W celu spełnienia tego warunku Wykonawca wykaże w celu potwierdzenia
posiadania odpowiedniej do przedmiotu zamówienia sytuacji ekonomicznej i
finansowej, że: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), b) posiada
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 na wartość nie
mniejszą niż równowartość 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych).
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w
postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia i
dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z
treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek
Wykonawca spełnia
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.
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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;
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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;
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 ubezpieczenia 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;
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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;
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;
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)
1. Wypełniony i podpisany Formularz oferty (zgodny z załączonym wzorem) - Załącznik nr 1; 2. Dokument
potwierdzający wniesienie wadium (forma zgodna z § 9 IDW); 3. Pełnomocnictwo w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku składania oferty przez
Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia. 4. Wypełniony kosztorys nakładczy (zgodny z załączonym wzorem) - Załącznik nr
12.

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 - 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 zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) Strony mają prawo do
przedłużenia Terminu zakończenia przedmiotu Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie
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zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z
powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego
przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu zakończenia przedmiotu Umowy, b)
gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, c) wystąpienia Siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. 2) Wszelkie zmiany Umowy
są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w
drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności. Ponadto Zamawiający przewiduje zmiany umowy w
następującym zakresie: a) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT, tj.
dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia brutto, jeśli wynikać to będzie ze zmiany obowiązującej
stawki podatku VAT. W wypadku zmiany stawki podatku VAT wynagrodzenie Wykonawcy brutto zostanie
zmniejszone bądź zwiększone w stosunku odpowiednim do zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie
Wykonawcy netto (tj. bez podatku VAT) jest niezmienne, b) zmiany osób biorących udział w wykonaniu
niniejszego zamówienia imiennie wskazanych w umowie, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie
Zamawiającego, wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we
wniosku kandydat na to stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu,
c) zmiany podwykonawców, zmiany zakresu robót powierzonych podwykonawcom lub zgłoszenia ich udziału,
przy czym w przypadku jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia. 3) W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące
zmiany: a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, b) danych teleadresowych,
c) danych rejestrowych, d) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.skepe.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy w
Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2015
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. nr 5
(sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Nie dotyczy.
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
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