Ogłoszenie nr 618060-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.
Gmina Miasto Stargard: rozbudowa drogi gminnej ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Zamawiający ubiega się o dofinansowanie projektu Rozbudowa drogi gminnej nr 500157Z w
Stargardzie - ulica Aleja Żołnierza” złożonego w ramach Programu Rozwoju Gminnej i
Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Zamawiający nie uzależnia
możliwości unieważnienia postepowania od przyznania dofinansowania
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane 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: Gmina Miasto Stargard, krajowy numer identyfikacyjny
59191700000, ul. ul. Stefana Czarnieckiego 17 , 73110 Stargard, woj. zachodniopomorskie,
państwo Polska, tel. 915 784 881, e-mail urzad@um.stargard.pl, faks 915 784 889.
Adres strony internetowej (URL): www.stargard.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób: Adres:
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: rozbudowa drogi gminnej ulicy
Aleja Żołnierza w Stargardzie
Numer referencyjny: TZ.271.18.2017.2
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
dwie
II.4) 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. Nazwa przedmiotu zamówienia: rozbudowa drogi gminnej
ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie. 1.1 Zamówienie podzielone zostaje na części: 1) Zadanie
I (część I) – rozbudowa Alei Żołnierza wraz z przebudową infrastruktury technicznej; 2)
Zadanie II (część II) – wykonanie nasadzeń drzew przy rozbudowie Alei Żołnierza. 1.2
Wykonawcy mogą się ubiegać o zadanie I lub o zadanie II, albo (składając odrębne oferty) o
zadanie I i II 2. Określenie przedmiotu zamówienia: 1) wykonanie wszystkich niezbędnych
robót związanych z rozbudową drogi gminnej ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie na odcinku
od skrzyżowania z ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty do skrzyżowania z ul. Tadeusza
Kościuszki (Plac Słoneczny) wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku
Piechoty, w zakresie i granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w
skład których wchodzą m.in.: a) dla zadania I (rozbudowa Alei Żołnierza wraz z przebudową
infrastruktury technicznej): a. przebudowa jezdni ulicy Aleja Żołnierza; b. przebudowa
skrzyżowania z ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty; c. budowa ścieżki rowerowej; d. remont
i przebudowa istniejących chodników; e. budowa miejsc postojowych; f. budowa zatok
autobusowych; g. odtworzenie istniejących zjazdów; h. przebudowa oświetlenia ulicznego; i.
przebudowa elementów istniejącej kanalizacji deszczowej – z montażem wpustów
krawężnikowych, j. likwidacja ewentualnych kolizji przebudowywanej ulicy z istniejącymi
sieciami; k. wycinka kolidujących drzew; l. wykonanie stałej organizacji ruchu; m. inne
roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym b) dla zadania II (wykonanie
nasadzeń drzew przy rozbudowie Alei Żołnierza): a. wykonanie nasadzeń nowych drzew; b.

inne roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym. oraz (dla obu zadań) c)
wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia
zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i
użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu
zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a
ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych
dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również
roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte w przedmiarze robót 2) za roboty nie
wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia uznaje się również roboty
wykonywane w sposób zamienny - pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub
urządzeń - od sposobu określonego w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, których
zasadność wykonania w sposób zamienny wyniknie w trakcie realizacji zamówienia na skutek
zdiagnozowanych odmiennych uwarunkowań techniczno-konstrukcyjnych, uwarunkowań
związanych z dostępnością materiałów (urządzeń) lub z korzystnych dla Zamawiającego
przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów techniczno-jakościowo-funkcjonalnych,
obniżenie kosztów eksploatacyjnych lub innych uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad
sztuki budowlanej – pod warunkiem, że realizacja robót zamiennych nie ma na celu
naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania. 3) roboty ujęte w
przedmiarach robót, w ilościach rzeczywistych przekraczających ilości założone
przedmiarami robót - są robotami mieszczącymi się w przedmiocie zamówienia
podstawowego i nie wykraczającymi poza określenie przedmiotu zamówienia - o ile ich
wykonanie niezbędne jest dla osiągnięcia zamierzonego dokumentacją projektową celu
(rezultatu), 4) wszystkie roboty nie przewidziane w cenie oferty (a w tym roboty nie ujęte w
przedmiarach robót) niezbędne do wykonania zamówienia, nie wykraczające poza określenie
przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w
ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej) 5) dopuszcza się w
szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach ograniczenie zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które
były pierwotnie przewidziane w przedmiarach robót lub w dokumentacji projektowej w
sytuacji gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami zaniechanymi, będzie w
sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność
zaniechanych robót ujawniona została dopiero podczas realizacji zamówienia. 3. Opis
przedmiotu zamówienia: 1) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest przez
projekty budowlane, projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne (ST), przedmiary robót
oraz pozostałe materiały przetargowe; 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
(ST): a) jeżeli postanowienia ST w zakresie zasad rozliczania robót, jednostek obmiarowych,
płatności itp. różnią się od ustaleń SIWZ i przedmiarów robót – zastosowanie mają ustalenia
SIWZ i przedmiary robót, b) jeżeli postanowienia SIWZ stoją w sprzeczności z wymaganiami
ST – zastosowanie mają ustalenia SIWZ, 3) materiały przetargowe udostępniane jedynie w
formie elektronicznej należy pobierać ze strony internetowej Zamawiającego; 4) sposób
sporządzenia oferty cenowej opisuje instrukcja sporządzenia wyceny ofertowej (kosztorysu
ofertowego) – załącznik nr 3 do SIWZ.
II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233162-2
45233253-7
45316100-6

45232410-9
77211600-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-10-01
2018-10-26
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: - dla zadania I najpóźniej do 1
października 2018 r. Dla zadania II – termin zakończenia: nie później niż 26 października
2018 r., przy czym nasadzenie można będzie rozpocząć nie wcześniej niż 20 września 2018r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Zdolność techniczna. O zamówienie ubiegać się może Wykonawca,
który wykaże zrealizowanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert - dla zadania I (rozbudowa Alei Żołnierza wraz z przebudową infrastruktury
technicznej), co najmniej dwóch robót polegających na budowie lub przebudowie dróg o
nawierzchni bitumicznej kategorii ruchu nie mniejszej niż KR3 o wartości nie mniejszej niż 3
000 000 PLN brutto każda; dla zadania II (wykonanie nasadzeń drzew przy rozbudowie Alei
Żołnierza) - co najmniej dwóch usług polegających na sadzeniu drzew albo na utrzymaniu lub
pielęgnacji zieleni urządzonej na terenach publicznych o wartości co najmniej 40 000 zł
brutto każda. Dopuszcza się uwzględnianie (sumowanie) robót realizowanych na podstawie

odrębnych zamówień pod warunkiem, że są one elementem jednego przedsięwzięcia
inwestycyjnego. Potwierdzeniem spełnienia warunku doświadczenia Wykonawcy, według
reguły spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania
przez Zamawiającego: dla zadania I – treść wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane, z
załączeniem dowodów (referencji) określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; dla zadania II – treść wykazu usług
wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W wykazie należy wskazać jedynie roboty
(usługi), które odpowiadają robotom/usługom wykazywanym dla spełnienia warunku
zdolności technicznej. Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć dowody (referencje) do
co najmniej dwóch wymaganych robót/usług. Zamawiający nie wymaga wskazywania w
wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub wykonanych nienależycie
2) Zdolność zawodowa. Zadanie I - o zamówienie ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy
dysponują osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą właściwe
uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami będącymi przedmiotem
zamówienia (części zamówienia) z co najmniej 5-letnim doświadczeniem w kierowaniu
takimi robotami. Potwierdzeniem spełnienia warunku zdolności zawodowej, według reguły
spełnia/nie spełnia, będzie oświadczenie Wykonawcy oraz, w przypadku zażądania przez
Zamawiającego, treść wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. W wykazie należy podać
informacje dotyczące kierownika budowy. Dla zadania II – nie wyznacza się warunku 3)
Zdolność techniczna Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Na podstawie
art. 23 ust. 5 ustawy Zamawiający określa szczególny sposób spełniania przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) warunków udziału w
postępowaniu. Warunek zdolności technicznej (doświadczenia) nie podlega sumowaniu –
oznacza to, że co najmniej jeden z uczestników konsorcjum musi wykazać się samodzielnie
realizacją wymaganych robót określonych w pkt 1) – co do ilości, zakresu i wartości.
Warunek zdolności technicznej nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w
sumie wykażą zrealizowanie wymaganych ilości robót, ale żaden z nich nie wykonał
samodzielnie wymaganych robót określonych w pkt 1). Zamawiający uznaje za dostatecznie
doświadczonego jedynie tego Wykonawcę, który co najmniej dwukrotnie zrealizował robotę
opisaną jako warunek udziału w postępowaniu (warunek dla obu zadań), 4) Poleganie na
zdolności technicznej innego podmiotu. Ponieważ do osobistego wykonania przez

Wykonawcę (patrz ust.2 punkt 11) zastrzeżono wykonanie warstw i nawierzchni
bitumicznych, oraz (dla zadania II) sadzenie drzew - nie jest możliwe powoływanie się na
zdolności innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu
wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej (doświadczenia) jako warunku udziału
w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia (art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy): a) odpis z
właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym
organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny
dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu (art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy):
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których zostały wykonane, z załączeniem dowodów (referencji) określających czy te
roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. W
wykazie należy wskazać jedynie roboty, które odpowiadają robotom wykazywanym dla
spełnienia warunku zdolności technicznej. Zamawiający wymaga aby do wykazu załączyć
dowody (referencje) do co najmniej dwóch wymaganych robót. Zamawiający nie wymaga
wskazywania w wykazie informacji o robotach (zamówieniach) niewykonanych lub
wykonanych nienależycie. Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 4, b) dla zadania
II -wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Wykaz należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 4a; c) wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. W wykazie należy podać informacje dotyczące kierownika budowy. Wykaz
należy sporządzić wg wzoru załącznika nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, materiały lub urządzenia
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.25 ust. 1 pkt 2 ustawy), a tym
samym, że treść oferty odpowiada, pod rygorem odrzucenia oferty, treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy), zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z art. 30 ust. 5 ustawy Wykonawca wykazuje, że oferowane przez niego
materiały lub urządzenia równoważne do materiałów lub urządzeń opisanych dokumentacją
projektowo-kosztorysową spełniają wymagania Zamawiającego - karty katalogowe
potwierdzające posiadanie wymaganych cech, opisy zawierające porównanie pomiędzy
parametrami technicznymi i użytkowymi (jakościowymi i funkcjonalnymi) materiałów i
urządzeń ujętych w opisie przedmiotu zamówienia, a materiałami lub urządzeniami

oferowanym przez Wykonawcę lub inne dowolne dokumenty wykazujące równoważność - o
ile te dokumenty nie były elementem złożonej oferty. Patrz też zał. do SIWZ nr 3 - instrukcja
sporządzenia wyceny ofertowej;
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony formularz OFERTY PRZETARGOWEJ zgodny ze wzorem załącznika nr 1
SIWZ; 2) Pełnomocnictwo (oryginał lub kserokopia potwierdzona notarialnie) do
reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile nie wynika ono z dokumentu
rejestracyjnego lub, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dokument podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ustanawiający
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy 3)
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY zgodnie z załącznikiem nr 2 SIWZ wstępnie
potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) – oświadczenia powinny być złożone przez każdego Wykonawcę
wspólnie ubiegającego się o zamówienie; 4) Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby
innego podmiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów
- zgodne ze wzorem załącznika 2a SIWZ; 5) Kosztorys/y ofertowe sporządzone zgodnie z
instrukcją sporządzenia wyceny ofertowej (załącznik nr 3 SIWZ); 6) Dowód wniesienia
wadium (dla zadania I); 7) Wykonawca ma prawo poinformować w ofercie Zamawiającego,
że umocowanie do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub
dokumentów składanych wraz z ofertą wynika z dokumentu, który Zamawiający może pobrać
z bezpłatnej i ogólnodostępnej bazy danych z podaniem odnośników (adresów www lub
linków). Wykonawca może również poinformować Zamawiającego o posiadaniu przez
Zamawiającego innych wymaganych aktualnych oświadczeń lub dokumentów, również tych
składanych na wezwanie. 8) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio,
że nie zalega z opłaceniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne, albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 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 ofert; nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania
ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w ppkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument ma dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagane jest wniesienie wadium: dla zadania I (rozbudowa Alei Żołnierza wraz z

przebudową infrastruktury technicznej) - 80 000 zł; dla zadania II (wykonanie nasadzeń
drzew przy rozbudowie Alei Żołnierza) – wadium nie jest wymagane
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena brutto
98,00
wydłużenie okresu gwarancji 2,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania następujących zmian w umowie: 1)
zmiana umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący przedłużenia terminu realizacji
zamówienia. Zmiana terminu powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami,
które dotyczyłyby każdego potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę
proponowanej zmiany, wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego
terminu oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez
okres … dni). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek

Zamawiający oceni czy wystąpiły przyczyny nie leżące po stronie Wykonawcy, dla których
konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia.. Zamawiający zastrzega sobie
prawo nie uwzględnienia wniosku Wykonawcy jeśli uzna, że przesłanki wniosku Wykonawcy
nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek w sprawie zmiany terminu
Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni przed upływem obowiązującego
terminu zakończenia robót. Nie dopuszcza się aneksowania umowy w sprawie zmiany
terminu zakończenia robót po jego upływie, 2) zmiana umowy wynikająca z konieczności
wykonania robót nie przewidzianych w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze) lub
wykonania robót w ilościach większych niż założonych w przedmiarze, lub wprowadzenia
robót zamiennych, nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia 3) zmiana
umowy dotycząca uszczegółowienia rzeczywistego końcowego wynagrodzenia. W związku z
przyjętym sposobem ustalania wynagrodzenia kosztorysem powykonawczym możliwe jest, że
kwota wynagrodzenia końcowego będzie większa od kwoty wynikającej ze złożonej oferty i
określonej w umowie. W takim przypadku Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany
umowy poprzez sprecyzowanie rzeczywistego końcowego wynagrodzenia, 4) zmiana umowy
wynikająca ze zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na sposób wykonania lub
koszty zamówienia; za istotną zmianę uznaje się np. zmianę w wysokości podatku VAT, 5)
inne zmiany dokonywane na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-12-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) 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
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i warunków
zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego www.stargard.pl (www.stargard.pl / Miasto / Bieżące
informacje / Zamówienia publiczne (BIP) lub bip.um.stargard.pl / Urząd Miejski /
Zamówienia publiczne) http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list.

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy wykonujący na polecenie i pod nadzorem
kierownictwa budowy konkretne prace fizyczne związane z wykonywaniem robót
instalacyjno-budowlano-montażowych (robotnicy) zatrudnieni byli na podstawie umowy o
pracę.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część
Zadanie I (część I) – rozbudowa Alei Żołnierza wraz z przebudową
1 Nazwa:
nr:
infrastruktury technicznej
1) 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. Nazwa przedmiotu zamówienia: rozbudowa drogi gminnej ulicy Aleja
Żołnierza w Stargardzie. 1) Zadanie I (część I) – rozbudowa Alei Żołnierza wraz z
przebudową infrastruktury technicznej; 1.2 Wykonawcy mogą się ubiegać o zadanie I lub o
zadanie II, albo (składając odrębne oferty) o zadanie I i II 2. Określenie przedmiotu
zamówienia: 1) wykonanie wszystkich niezbędnych robót związanych z rozbudową drogi
gminnej ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. 9
Zaodrzańskiego Pułku Piechoty do skrzyżowania z ul. Tadeusza Kościuszki (Plac Słoneczny)
wraz z przebudową skrzyżowania z ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty, w zakresie i
granicach określonych dokumentacją projektowo-kosztorysową, w skład których wchodzą
m.in.: a) dla zadania I (rozbudowa Alei Żołnierza wraz z przebudową infrastruktury
technicznej): a. przebudowa jezdni ulicy Aleja Żołnierza; b. przebudowa skrzyżowania z ul. 9
Zaodrzańskiego Pułku Piechoty; c. budowa ścieżki rowerowej; d. remont i przebudowa
istniejących chodników; e. budowa miejsc postojowych; f. budowa zatok autobusowych; g.
odtworzenie istniejących zjazdów; h. przebudowa oświetlenia ulicznego; i. przebudowa
elementów istniejącej kanalizacji deszczowej – z montażem wpustów krawężnikowych, j.
likwidacja ewentualnych kolizji przebudowywanej ulicy z istniejącymi sieciami; k. wycinka
kolidujących drzew; l. wykonanie stałej organizacji ruchu; m. inne roboty ujęte w
przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym oraz (dla obu zadań) c) wszelkie inne, nie
wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia zamierzonego projektem
budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i użytkowego). Dla uznania, że
roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia muszą być one
wykonywane w granicach określonych projektem budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza
tematycznie i branżowo poza zakres zagadnień określonych dokumentacją projektową i
przedmiarem robót. Przedmiotem zamówienia objęte są również roboty ujęte w dokumentacji
projektowej a pominięte w przedmiarze robót 3. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę
zamówienia: zadanie I (rozbudowa Alei Żołnierza wraz z przebudową infrastruktury
technicznej): 1) długość przebudowywanej drogi ~ 900 m, 2) powierzchnia dróg o
nawierzchnia bitumicznej) ~7800 m2, 3) powierzchnia ścieżki rowerowej o nawierzchni
bitumiczna: ~ 1 200 m2, 4) powierzchnia chodnika i zjazdów z kostki betonowej: ~4 300 m2,
5) powierzchnie z kostki kamiennej: ~1 800 m2, 6) wpusty uliczne: ~40 szt.; 7) słupy
oświetlenia ulicznego: ~54 szt; 8) drzewa do wycinki: ~70 szt.;
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45233162-2, 45233253-7, 45316100-6,
45232410-9
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-01
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
98,00
wydłużenie okresu gwarancji 2,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału
w postępowaniu i warunków zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków
zamówienia zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.stargard.pl
(www.stargard.pl / Miasto / Bieżące informacje / Zamówienia publiczne (BIP) lub
bip.um.stargard.pl / Urząd Miejski / Zamówienia publiczne)
http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list. Zamawiający wymaga aby wszyscy
pracownicy wykonujący na polecenie i pod nadzorem kierownictwa budowy konkretne prace
fizyczne związane z wykonywaniem robót instalacyjno-budowlano-montażowych (robotnicy)
zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę.
Część
Zadanie II (część II) – wykonanie nasadzeń drzew przy rozbudowie Alei
2 Nazwa:
nr:
Żołnierza
1) 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. Nazwa przedmiotu zamówienia:
rozbudowa drogi gminnej ulicy Aleja Żołnierza w Stargardzie. Zadanie II (część II) –
wykonanie nasadzeń drzew przy rozbudowie Alei Żołnierza. 1.2 Wykonawcy mogą
się ubiegać o zadanie I lub o zadanie II, albo (składając odrębne oferty) o zadanie I i II
2. Określenie przedmiotu zamówienia: b) dla zadania II (wykonanie nasadzeń drzew
przy rozbudowie Alei Żołnierza): a. wykonanie nasadzeń nowych drzew; b. inne
roboty ujęte w przedmiarach robót oraz projekcie budowlanym. oraz (dla obu zadań)
c) wszelkie inne, nie wymienione powyżej, roboty i prace niezbędne dla osiągnięcia
zamierzonego projektem budowlanym celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego i
użytkowego). Dla uznania, że roboty takie nie wykraczają poza określenie przedmiotu
zamówienia muszą być one wykonywane w granicach określonych projektem
budowlanym, a ich rodzaj nie wykracza tematycznie i branżowo poza zakres
zagadnień określonych dokumentacją projektową i przedmiarem robót. Przedmiotem
zamówienia objęte są również roboty ujęte w dokumentacji projektowej a pominięte w
przedmiarze robót 4. Orientacyjne wielkości ilustrujące skalę zamówienia: zadanie II
(wykonanie nasadzeń drzew przy rozbudowie Alei Żołnierza): 1) ilość nasadzanych
drzew ~52 szt
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 77211600-8,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-10-26
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena brutto
98,00
wydłużenie okresu gwarancji 2,00
6) INFORMACJE DODATKOWE:
1. termin zakończenia: nie później niż 26 października 2018 r , przy czym nasadzenie można
będzie rozpocząć nie wcześniej niż 20 września 2018r.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunków udziału w postępowaniu i warunków
zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego www.stargard.pl (www.stargard.pl / Miasto / Bieżące
informacje / Zamówienia publiczne (BIP) lub bip.um.stargard.pl / Urząd Miejski /
Zamówienia publiczne) http://bip.um.stargard.pl/index.php?id=zampub&zp=list.
Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy wykonujący na polecenie i pod nadzorem
kierownictwa budowy konkretne prace fizyczne związane z wykonywaniem robót
instalacyjno-budowlano-montażowych (robotnicy) zatrudnieni byli na podstawie umowy o
pracę.

