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Ogłoszenie nr 106328 - 2017 z dnia 2017-07-11 r.

Skępe: Przebudowa ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km w ramach
realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe
od km 0+000 do km 0+220
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 526359-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone 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: Miasto i Gmina Skępe, krajowy numer identyfikacyjny 91086656000000, ul. ul. Kościelna
2, 87630 Skępe, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 542 878 521, faks 542 877 204, e-mail
k.jaworski@skepe.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skepe.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
(jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest
podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul.
Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do km 0+220
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
UMiG.271.2.4.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) 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 Przebudowę ulicy Modrzewiowej na odcinku 159,6 km (od km 0+62,4 do km
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0+222) w ramach realizacji inwestycji pn. Przebudowa ul. Modrzewiowej w miejscowości Skępe od km 0+000 do
km 0+220 zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu za mówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych (w zakresie wskazanym w pkt 1), które stanowią załącznik do SIWZ.
Kosztorys nakładczy stanowiący załącznik do niniejszej SIWZ ma charakter wyłącznie pomocniczy w stosunku do
dokumentacji projektowej i służy przede wszystkim do skalkulowania cen jednostkowych poszczególnych
rodzajów robót. 3. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją
projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, aktualnie obowiązującym prawem
budowlanym, innymi obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz sztuką budowlaną. 4. W razie
konieczności odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
niezależnie czy odstąpienie to ma charakter nieistotny czy istotny, Wykonawca pisemnie zawiadamia o takiej
potrzebie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz jest zobowiązany do wykonania niezbędnych prac w celu
zapobieżenia powstania szkody po stronie Zamawiającego. 5. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje
Plan BIOZ w oparciu o dokumentację projektową. 6. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt
zobowiązuje się zorganizować i urządzić zaplecze budowy oraz plac budowy w raz z zapewnieniem niezbędnych
mediów i ich opomiarowaniem. 7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca na własny koszt opracuje i uzgodni z
właściwymi zarządcami dróg projekty czasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot, a następnie
uzyska zatwierdzenie tych projektów przez właściwe do tego organy. 8. Wykonawca zobowiązany będzie na
własny koszt uzyskać zgody właściwych zarządców dróg i terenów na zajęcie pasa drogowego i terenu na czas
trwania robót oraz poniesie związane z tym opłaty administracyjne. 9. Wykonawca zobowiązany będzie do
zabezpieczenia i ochrony istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz pozostałego majątku
publicznego i prywatnego znajdującego się w terenie robót. 10. Wykonawca zapewni na własny koszt pełną
obsługę laboratoryjną, geodezyjną i geologiczną budowy wraz z wykonaniem wszelkich badań, w tym także
wykonaniem badań na żądanie Zamawiającego w przypadku wątpliwości co do jakości wykonanych robót i
użytych materiałów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 11. Wykonawca na własny koszt
dostarczy wszelkie materiały budowlane oraz sprzęt budowlany, zatrudni pracowników,dostarczy, utrzyma i
usunie po zakończeniu robót wszelkie urządzenia z terenu budowy. 12.Wykonawca ma obowiązek na wezwanie
Zamawiającego udostępnić do wglądu formularze zamówieniowe materiałów i urządzeń. Zamówienia materiałów i
urządzeń innych niż wymienione w dokumentacji wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 13. Wykonawca
zobowiązuje się na swój koszt strzec mienia znajdującego się na terenie budowy, a także zapewnić warunki
bezpieczeństwa. 14. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ przez niego wykonanym w
terminie do 7 dni od daty podpisania umowy. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił
odpowiedzialność odszkodowawczą. 15. Wykonawca będzie utrzymywał teren robót w stanie wolnym od
przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał,utylizował i składował wszelkie urządzenia
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca
ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone
będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia. 16. Wykonawca zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz do zapewnienia przestrzegania tych przepisów
przez inne osoby uczestniczące z jego ramienia w realizacji robót (podwykonawców, usługodawców,dostawców,
itp.). 17. Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne kroki, aby chronić środowisko(zarówno na terenie budowy
oraz poza nim) oraz ograniczać szkody oraz uciążliwości dla ludzi i właściwości wynikające z zanieczyszczeń,
hałasu oraz innych skutków prowadzonych przez niego działań. Zapewni również, by emisje w powietrze oraz
odpływy powierzchniowe i ścieki wynikłe zdziałań Wykonawcy nie przekroczyły wartości określonych
odpowiednimi normami. 18. Utylizacja odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy stanowi
obowiązek i koszt Wykonawcy. 19. Wykonawca na własny koszt prowadzić będzie właściwą gospodarkę
odpadami oraz wymaganą dokumentację gospodarki odpadami w sposób określony przepisami szczególnymi.
Dokumentację tę Wykonawca zobowiązany będzie udostępniać Zamawiającemu na jego żądanie. 20. Wykonawca
zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren robót i przeprowadzenia kont roli przez pracowników instytucji,
o których Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiającego, pracowników organów państwowego
nadzoru budowlanego, do których należy wykonanie zadań określonych prawem budowlanym oraz do
udostępnienia tym osobom danych i informacji wymaganych prawem budowlanym, a także pozwoli na
przeprowadzanie audytu przez audytorów. 21. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest
uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót. 22.
Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia i przechowywania wszelkich dokumentów
budowy do czasu przejęcia ich przez Zamawiającego. 23. Na Wykonawcy spoczywają wszelkie obowiązki
właściwe dla Wykonawcy, w tym zwłaszcza wszelkie działania związane z koordynacją prac i działań w procesie
budowlanym. 24. Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do daty odbioru robót Wykonawca
ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na terenie przejętym oraz terenie, na
który roboty te mogą oddziaływać. 25. Prowadzenie na bieżąco i przechowywanie dokumentów budowy (w tym
dziennika budowy), w formie zgodnej z prawem budowlanym. 26. Informowanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wpisem do dziennika budowy o terminie robót ulegających „zakryciu” oraz terminie odbioru robót
zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić prace

2017-07-11 07:03

Ogłoszenie

3z5

http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ce8727f4-b849-41b6-84d0-3...

do stanu poprzedniego. 27. W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy, jego części bądź
urządzeń w toku realizacji Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu
poprzedniego na koszt własny. 28. Materiały, urządzenia i sprzęt niezbędny do zrealizowania zamówienia –
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić na własny koszt. 29. Materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 38
powinny być nowe, nieużywane i odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie określonym w art. 10 Prawa budowlanego oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1570, ze zm.), wymaganiom specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych jak również spełniać wymogi przepisów szczególnych. 30. Wykonawca
zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie
Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia
ciężaru i ilości zużytych materiałów. Sprzęt używany do wykonywania robót powinien być sprawny i posiadający
wszelkie wymagane zezwolenia, dopuszczenia, atesty, certyfikaty, itp. 31. W przypadku braku w dokumentacji
projektowej jednoznacznych opisów cech materiałów przewidzianych do wbudowania, Wykonawca jest
zobowiązany przed ich wbudowaniem lub wykorzystaniem, w terminie pozwalającym na ich zaakceptowanie,
przesłać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego informację określającą proponowane rozwiązania. Na żądanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego materiały stosowane przez Wykonawcę będą poddawane próbom, testom
oraz badaniom w miejscu ich produkcji, na terenie budowy lub w innych miejscach proponowanych przez
Wykonawcę. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem prób, testów lub badań.
Materiały lub urządzenia, w stosunku do których Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zażądał przeprowadzenia
prób, testów lub badań nie mogą zostać wykorzystane przed pisemnym zaakceptowaniem ich przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. 32. Wykonawca zobowiązany jest stosować materiały w gatunku I oraz posiadać dla
nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty. Na każde żądanie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów lub każdej ich części
(partii)certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub
aprobatą techniczną, atesty, itp. 33. Materiały i urządzenia, które nie będą zgodne z warunkami określonymi w
zawartej umowie, jak również nieodpowiadające Polskim Normom lub nieposia dające stosownych atestów oraz
certyfikatów muszą zostać usunięte z terenu budowy na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
potwierdzone przez Zamawiającego, w podanym przez niego terminie. Jeżeli to nie nastąpi mogą zostać usunięte
przez Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 34. Wykonawca zobowiązany jest współpracować z
Zamawiającym w trakcie realizacji czynności zmierzających do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. 35.
Zamawiający nie przewiduje określania w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 3a i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 36. 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. 37. Kody
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45233100-0 Roboty w zakresie budowy
autostrad, dróg 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowę i roboty ziemne 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 38. Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju robót budowlanych. 39. Podwykonawcy: 39.1. Zamawiający nie zastrzega
żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 39.2. Wykonawca, który zamierza powierzyć
podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części zamówienia, zobowiązany jest wskazać w Załączniku nr 1
zakres zamówienia powierzany podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawcy. 39.3. Wykonawca ma prawo podpisać
umowę o podwykonawstwo na części zamówienia wymienione w ofercie przetargowej jedynie w trybie
określonym w art. 647¹ Kodeksu cywilnego. Nie wyraża się zgody na powierzenie całości lub części robót
podwykonawcy w innym trybie, bez względu na to, czy Zamawiający powziął i kiedy powziął informację o takim
powierzeniu. Zamawiający ma prawo żądania usunięcia podwykonawcy, na którego nie wyraził zgody. 39.4.
Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania,
zaniechania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawi cieli lub pracowników w takim zakresie,
jak gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracowników. 39.5. Pozostałe warunki dotyczące podwykonawstwa określa wzór umowy –
załącznik nr 4.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233100-0
Dodatkowe kody CPV: 45233220-7, 45111200-0, 45112000-5
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/06/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT116078.05
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki, , ul. Sierpecka 50, 87-630, Skępe, kraj/woj.
kujawsko-pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Firma Inżynieryjno – Budowlana Andrzej Cyta, , , , , kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 142776.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 142776.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 142776.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA,
ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
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Ogłoszenie
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http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=ce8727f4-b849-41b6-84d0-3...

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
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