Choszczno: Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów na Miejskiej Górze w
miejscowości Choszczno
Numer ogłoszenia: 90498 - 2010; data zamieszczenia: 30.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Choszczno , ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, woj.
zachodniopomorskie, tel. 095 7659300, faks 095 7659306.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Turystyczno - rekreacyjne
zagospodarowanie terenów na Miejskiej Górze w miejscowości Choszczno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest budowa infrastruktury rekreacyjnej na terenie Miejskiej Góry, która zakłada
się przebudowę ścieŜek po trasach istniejących dróg, wyznaczenie tras o nawierzchni
wzmocnionej oraz wykonanie właściwego ukształtowania terenu graniczącego bezpośrednio z
projektowanymi ścieŜkami. ŚcieŜka na Miejskiej Górze zostanie dowiązana do rzędnych
istniejących, dodatkowo zaprojektowano ją tak, aby zachować istniejące drzewa(do wycinki
przewidziano 5 drzew) oraz uniknąć duŜych robót ziemnych. Ciągi komunikacyjne opisane są
w projekcie, jako drogi A-B, C-D, E-F i G-H zlokalizowane na Miejskiej Górze w
Choszcznie. Wszystkie nawierzchnie dróg będą posiadały nawierzchnię utwardzoną z kostki
betonowej. Dla drogi C-D stanowiącej główny dojazd do amfiteatru przewidziano mocniejszą
podbudowę o grubości 25 cm, a w celu zabezpieczenia nowobudowanych poboczy drogi
przed rozmywaniem, przewiduje się wzdłuŜ prawej jej krawędzi, na odcinku 122 m
prefabrykowane cieki trójkątne. Przebieg trasy dróg oraz ich profile dopasowano do
ukształtowania terenu. 1 Rozwiązania szczegółowe. 1.1 DROGI A-B, E-F i G-H 1.
Nawierzchnia dróg Kostka betonowa typu polbruk (cegła bezspoinowa) gr. 8 cm - w związku
z moŜliwością występowania sporadycznego ruchu pojazdów wszystkie nawierzchnie
przewidziano z kostki betonowej. Nawierzchnia utwardzona ma równieŜ zabezpieczyć
konstrukcję ciągów komunikacyjnych przed uszkodzeniem pod wpływem spływu wód
powierzchniowych (drogi zlokalizowane na terenie górzystym o duŜych spadkach
podłuŜnych). 2. Elementy zabezpieczające konstrukcję nawierzchni dróg. 1) ObrzeŜa
betonowe 8x30 cm. W celu zabezpieczenia stateczności, konstrukcję dróg E-F i G-H
ograniczono z obu stron obrzeŜem betonowym posadawianym na ławie betonowej z oporem,
wykonywanej z betonu B-10. 2) KrawęŜniki betonowe 15x 30 cm. W związku z

przewidywaniem moŜliwości występowania intensywniejszego ruchu pojazdu drogę A-B
ograniczono z obu stron krawęŜnikiem na ławie betonowej B-15 z oporem. 3) Warstwa
odsączająca Warstwa grubości 10 cm ma za zadanie zapobiec nawierzchnię przed
powstawaniem wysadzin. Warstwę naleŜy wykonać z piasków gruboziarnistych o
współczynniku wodoprzepuszczalności k = 10-1 - 10-2 cm/s. 3. Kolizje ciągów
komunikacyjnych z drzewami. W związku z niemoŜliwością podania jednoznacznych
sposobów sytuacyjnego rozwiązania kolizji ścieŜki z drzewami, wszelkie takie problemy będą
rozwiązywane przez nadzór autorski na bieŜąco na budowie. 1.2 DROGA C-D 1.
Nawierzchnia Kostka betonowa typu polbruk (cegła bezspoinowa) gr. 8 cm - w związku z
moŜliwością występowania sporadycznego ruchu pojazdów wszystkie nawierzchnię
zaprojektowano z kostki betonowej. 2. Elementy zabezpieczające konstrukcję nawierzchni
dróg 1) KrawęŜniki betonowe 15x 30 cm. W związku z koniecznością zapewnienia dojazdu
do amfiteatru dla pojazdów mechanicznych, z obu stron nawierzchnia została ograniczona
krawęŜnikiem betonowym na ławie betonowej B-15 z oporem mającym zapewnić stateczność
konstrukcji. 2) Prefabrykowane cieki trójkątne. Na odcinku od km 0 + 185,0 do km 0 + 307,0
prawą krawędź nawierzchni ograniczono elementami prefabrykowanymi mającymi za
zadanie zabezpieczyć pobocze drogi przed rozmywaniem. Wody z cieku odprowadzane będą
powierzchniowo na tereny przyległe poprzez odpływy wykonane z beton B-20 zgodnie z
KPED 01.27. Skarpy na wylotach odpływów zabezpieczono warstwą kamienia naturalnego
(tłucznia) układanego na geowłóknienie. 3) Warstwa odsączająca Warstwa grubości 10 cm
ma za zadanie zapobiec nawierzchnię przed powstawaniem wysadzin. Warstwę naleŜy
wykonać z piasków gruboziarnistych o współczynniku wodoprzepuszczalności k = 10-1 - 102 cm/s. 4) Kolizje projektowanej ciągów komunikacyjnych z drzewami. W związku z
niemoŜliwością podania jednoznacznych sposobów sytuacyjnego rozwiązania kolizji ścieŜki z
drzewami, wszelkie takie problemy będą rozwiązywane przez nadzór autorski na bieŜąco na
budowie. 1.3 Teren rekreacji czynnej. Na teren rekreacji czynnej będą składać się : 1) ścieŜki
do uprawiania biegów przełajowych o nawierzchni z kruszywa łamanego 0-31,5 mm o
długości : a) ścieŜka 800m do uprawiania biegów przełajowych kwalifikowanych, b) ścieŜka
166m do uprawiania biegów treningowych, c) ścieŜka 120m do uprawiania biegów
treningowych, d) ścieŜka 90m do uprawiania biegów treningowych, ŚcieŜki do biegania
zostaną wykonane o nawierzchni z tłucznia kamiennego o gr. 0-31,5 mm po zagęszczeniu 10
cm. 2) mała architektura (ławki- typowe - 23 szt., kosze na śmieci - 16 szt., tablica
informacyjna - 1 szt) 1.4 TOR ROWEROWY - ( Plansza graficzna U4 ) Zaprojektowano tor
do sportowej jazdy na rowerze z elementami toru dla zawodników o wyŜszych
umiejętnościach sportowych. W okresie zimowym wykorzystując naturalne ukształtowanie
końcowego odcinka toru, moŜliwe jest wykorzystywanie jego do jazdy na sankach.Uwaga:
odcinek toru saneczkowego naleŜy wycenić w procentowym harmonogramie(pozycja 13 ziemny tor saneczkowy stanowiącym załącznik nr 1 a do SIWZ 1) Nawierzchnia - trasa toru
na całej długości jest naturalną nawierzchnią ziemną. W trakcie eksploatacji moŜe zaistnieć
konieczność okresowego konserwowania nawierzchni przez równanie i podsypywanie ziemi
przy krawędziach urządzeń. 2) Urządzenia - przyjęto elementy wg katalogu firmy
TECHRAMPS. Podane rozmieszczenie urządzeń jest rozmieszczeniem przybliŜonym. Istnieje
tolerancja tyczenia z dokładnością do ok. 1.0 m Mocowanie urządzeń do podłoŜa poprzez
prefabrykowane stopy fundamentowe wg wskazań producenta. Urządzenia : i. Rozpęd ze
schodami - oznaczenie na planszy graficznej Ob.4.4. ii. Jump quater pipe - oznaczenie na
planszy graficznej Ob. 4.5. iii. Fala - oznaczenie na planszy graficznej Ob. 4.6. iv. Kładka 1 oznaczenie na planszy graficznej Ob. 4.7. v. Kładka 2 - oznaczenie na planszy graficznej Ob.
4.8 vi. Wallride - oznaczenie na planszy graficznej Ob. 4.9 vii. Curved wallride - oznaczenie
na planszy graficznej Ob. 4.10. viii. Jump + box - oznaczenie na planszy graficznej Ob. 4.11
3) Siedziska - przyjęto elementy wg katalogu firmy Komserwis - linia Haga siedziska bez

oparcia - element nr 001304, oznaczenie na planszy graficznej Ob.4.1b 4) Pojemniki na
odpady - przyjęto elementy wg katalogu firmy Komserwis - linia Genewa, element nr 003315,
oznaczenie na planszy graficznej Ob.4.2 5) Stojaki na rowery - przyjęto elementy wg katalogu
firmy Komserwis - linia Agora, element nr 008213, oznaczenie na planszy graficznej Ob.4.3.
UWAGA: W załączniku nr 8 do SIWZ podano specyfikację parametrów technicznych
uŜytkowych urządzeń równowaŜnych. Szczegółowy zakres wykonania robót zawiera
dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, które
stanowią załączniki do specyfikacji.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.20-8, 45.11.12.91-4, 45.11.12.30-9,
45.11.12.40-2, 45.23.31.61-5, 45.23.32.60-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
31.12.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wysokość wadium ustala się w kwocie 18.000 złotych
słownie : osiemnaście tysięcy złotych. Wadium w formie pienięŜnej naleŜy wnieść przelewem
na konto Zamawiającego: Bank GBS oChoszczno Nr rachunku : 40 8359 0005 0028 9098
2000 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie oferty
przetargowej - Turystyczno - rekreacyjne zagospodarowanie terenów na Miejskiej Górze w
miejscowości Choszczno Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem naleŜy dołączyć do oferty. 1. Wadium moŜe być wnoszone w formie: poręczenia
bankowego, poręczenia pienięŜnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6 ust.
3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przed¬siębiorczości, które naleŜy w formie nienaruszonego oryginału zdeponować u Pani
Marty Deseckiej, Urząd Miejski w Choszcznie, pok. 27, a kopię załączyć do oferty. 2. Z treści
gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na kaŜde pisemne Ŝądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.
4a i 5 ustawy P.z.p. 3. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: a)
nazwa i adres Zamawiającego; b) określenie przedmiotu zamówienia; c) nazwę i adres
Wykonawcy. 4. Wadium musi być wniesione nie później niŜ do wyznaczonego terminu
składania ofert. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŜeli w podanym
terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego
wadium. 6. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną
formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta

zostanie odrzucona. 7. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom
po wyborze oferty najkorzystniejszej, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeŜeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający
zwróci niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po uniewaŜnieniu postępowania o
udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, pod warunkiem, iŜ odwołanie zostało
ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do wnoszenia. 9. Zamawiający będzie Ŝądał
ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium w sytuacji, jak
w pkt. 8, jeŜeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez
Zamawiającego. 10. W przypadku wniesienia odwołania, Zamawiający nie później niŜ na 7
dni przed upływem waŜności wadium, wezwie wykonawców, pod rygorem wykluczenia z
postępowania, do przedłuŜenia waŜności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres
niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. JeŜeli odwołanie wniesiono
po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie skieruje jedynie do wykonawcy, którego
ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.
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
a) wykaŜą i udokumentują (referencjami, opiniami lub listami polecającymi,
protokołami odbioru końcowego), iŜ w okresie ostatnich 5 lat przed
wszczęciem postępowania (tj. w okresie 30.03.2005 - 30.03.2010), a jeŜeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ciągu całego okresu
prowadzenia działalności wykonali roboty budowlane w zakresie niezbędnym
do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, przez co naleŜy
rozumieć wykonanie min. dwóch robót budowlanych - budowę dróg,
chodników, placów, parkingów o nawierzchni z kostki betonowej o
powierzchni nie mniejszej niŜ 1000 m2 kaŜda, ale łączna powierzchnia
wykonanych nawierzchni nie moŜe być mniejsza niŜ 3.000 m2 b) wykonawca
moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów,
niezaleŜnie od charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunku. W takiej
sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iŜ będzie dysponował
wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie i niezbędne dokumenty
tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo korzystania z ich wiedzy i
doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,
przez co naleŜy rozumieć, Ŝe podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji
zamówienia albo przekaŜe wykonawcy - na czas realizacji zamówienia, kadrę
kierowania budową posiadającą wiedzę i doświadczenie w realizacji
zamówienia ( wg pkt. III.3.4),
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
dysponują lub będą dysponować narzędziami, wyposaŜeniem zakładu i
urządzeniami technicznymi niezbędnymi do realizacji zamówienia,
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia tj.: kierownika budowy z uprawnieniami do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie o specjalności drogowej lub
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, b) dysponują lub będą
dysponować pracownikami o specjalności ogólnobudowlanej, specjaliści
budowy dróg i chodników o nawierzchni z kostki betonowej lub brukowej, c)
kierownik budowy musi posiadać stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia), wpis na
listę właściwej Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa,
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

a) dla zabezpieczenia bieŜącego wykonywania robót posiadają środki własne
lub dostęp do kredytu w wysokości minimum 100.000 zł, b) posiadają
ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;

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, naleŜy przedłoŜyć:
• 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 jeŜeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe roboty
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 dla
wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

•

•

•

•

oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeŜeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień

•

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w
których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe
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 niŜ 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, naleŜy przedłoŜyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
•

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli 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 niŜ 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

•

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków
udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŜe dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
JeŜeli 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, Ŝe:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM
WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
•

inne dokumenty
1) W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca
pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty naleŜy załączyć aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie, do oferty naleŜy załączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, 3) Oświadczenie i informacja wykonawcy o sposobie utylizacji lub
przekazania do utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki dla innego
podmiotu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego
wykorzystania tych materiałów. 4 Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji i
rozliczania wykonanych robot opracowany na podstawie procentowego
harmonogramu rzeczowo - finansowego będącego załącznikiem 1a do specyfikacji
i według wytycznych określonych w rozdz. IV pkt. 4 SIWZ. 5) Kosztorys ofertowy
opracowany metodą uproszczoną wraz z zestawieniem cen jednostkowych
materiałów, czynników produkcji tj. stawka rbh, kosztów pośrednich, kosztów
zaopatrzenia i zysku oraz stawki jednostkowej pracy podstawowego sprzętu i
urządzeń, które wykonawca będzie uŜywał do wykonania przedmiotu
zamówienia.6) Wykaz części zamówienia, które wykonawca zamierza zlecić do
wykonania podwykonawcom.

III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień zawartej umowy moŜe nastąpić za zgodą obu Stron wyraŜoną na
piśmie pod rygorem niewaŜności. 2. Niedopuszczalna jest zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzanie do umowy postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego. 3.
Zamawiający przewiduje moŜliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu na następujących warunkach : 1) Wykonawca moŜe dokonywać zmiany
kluczowych specjalistów, przedstawionych w ofercie ,jedynie za uprzednią pisemną zgodą
Zamawiającego, akceptującego nowego kluczowego specjalistę. 2) Wykonawca z własnej
inicjatywy proponuje zmianę kluczowych specjalistów w następujących przypadkach: a)
śmierci, choroby lub zdarzeń losowych kluczowego specjalisty, b) nie wywiązywania się
kluczowego specjalisty z obowiązków wynikających z umowy. 3) JeŜeli zmiana kluczowego
specjalisty stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleŜnych od wykonawcy
(np. rezygnacji itp.), 4) Zamawiający moŜe zaŜądać od wykonawcy zmiany kluczowego
specjalisty, jeŜeli uzna, Ŝe kluczowy specjalista nie wykonuje swoich obowiązków
wynikających z umowy. Wykonawca obowiązany jest zmienić kluczowego specjalistę
zgodnie z Ŝądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. W
przypadku zmiany kluczowego specjalisty nowy kluczowy specjalista musi spełniać
wymagania określone dla danego specjalisty. 5) Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin
wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia Zamawiającego, jeŜeli takie opóźnienie jest
lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w wykonaniu następujących
zobowiązań: a) przekazania terenu budowy, b) przekazania dokumentacji budowy
(pozwolenia na budowę, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, innych
wymaganych przepisami, do których zamawiający był zobowiązany), c) przekazania
dokumentów zamiennych budowy lub usunięcia wad w dostarczanej dokumentacji
projektowej, d) zmiany terminu dokonania prób końcowych i wniosków o dokonanie prób
dodatkowych nieobjętych umową, e) zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w
umowie. 6) Wykonawca moŜe przedłuŜyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas
opóźnienia, jeŜeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy w przypadku: a) zawieszenia robót przez Zamawiającego, b) wykopalisk
uniemoŜliwiających wykonanie robót, c) szczególnie niesprzyjających warunków
atmosferycznych uniemoŜliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie
prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, d) siły wyŜszej, klęski Ŝywiołowej e)
jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub dających się
przypisać Zamawiającemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez Zamawiającego na
terenie budowy, f) niewypałów i niewybuchów, g) wykopalisk archeologicznych
nieprzewidywanych w siwz, h) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej
warunków geologicznych (kategorie gruntu, kurzawka itp.), i) odmiennych od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności istnienie podziemnych
urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych, j) zmiany się w trakcie wykonywania
umowy przepisów, norm lub normatywów mających zastosowanie do przedmiotu umowy, lub
tych zmian dokona Zamawiający, k) jeŜeli jednostki administracji nie zachowają
wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami terminów odpowiedzi na wnioski, 7)
JeŜeli wystąpią zmiany będące następstwem okoliczności leŜących po stronie Zamawiającego
, w szczególności : a) wstrzymanie robót przez Zamawiającego, b) konieczności usunięcia

błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 8) JeŜeli powstaną
okoliczności będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: a)
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń itp., b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 9) JeŜeli powstały
konieczne zmiany technologiczne, w szczególności : a) konieczności zrealizowania projektu
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niŜ wskazane w
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań
groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, b) odmienne od przyjętych w
dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawa itp.) skutkujące
niemoŜliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŜeniach
technologicznych, c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczególności istnienie podziemnych urządzeń instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,
d) konieczności zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. Zmiany wskazywane w lit d
będą wprowadzone wyłącznie w zakresie umoŜliwiającym oddanie przedmiotu umowy do
uŜytkowania, a Zamawiający moŜe ponieść ryzyko zwiększanym z tego powodu kosztom.
KaŜde ze wskazanych w lit. a -d zmian moŜe być powiązane ze zmianą wynagrodzenia na
zasadach określonych przez strony. 10) Pozostałe zmiany a) jeśli zmiana stawki podatku VAT
będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania po stronie wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza moŜliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku
VAT zapłaconego przez wykonawcę, b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować
zmniejszenie kosztów wykonania umowy po stronie wykonawcy, Zamawiający przewiduje
moŜliwość zmniejszenia wynagrodzenia o kwotę stanowiącą róŜnicę kwoty podatku VAT do
zapłacenia przez wykonawcę , c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie
pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz
udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy
planowanymi świadczeniami, d) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami - w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do
zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, a wynagrodzenie zostanie ustalone z
zachowaniem zasady opisanej w specyfikacji IWZ i ofercie wykonawcy, 4. Zmiana umowy
nastąpić moŜe z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej
stronie propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać: 1) opis zmiany, 2)
uzasadnienie zmiany, 3) koszt zmiany oraz jego wpływ na wysokość wynagrodzenia, 4) czas
wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy. 5. Warunkiem
wprowadzenia zmian do zawartej umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności w
formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną
przez Zamawiającego komisję techniczną, w składzie której będą m.in. InŜynier Kontraktu
oraz Kierownik budowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.choszczno.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd
Miejski w Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno, pok. 27.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.04.2010 godzina 10:00, miejsce: kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w
Choszcznie, ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno.
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: Współfinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013. Oś priorytetowa 5.
Turystyka, Kultura i rewitalizacja. Działanie 5.1 Infrastruktura Turystyczna. Poddziałanie
5.1.1 Infrastruktura Turystyki..
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

