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Ogłoszenie nr 500171271-N-2018 z dnia 20-07-2018 r.

Gmina Miasto Wąbrzeźno: Ścieżki pieszo - rowerowe - alternatywa dla komunikacji
samochodowej
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Ścieżki pieszo - rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 574107-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miasto Wąbrzeźno, Krajowy numer identyfikacyjny 871118780, ul. ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. 56 6884500, e-mail zp@wabrzezno.com, faks 56 6882748.
Adres strony internetowej (url): www.bip.wabrzezno.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ścieżki pieszo - rowerowe - alternatywa dla komunikacji samochodowej
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZPPE.271.11.2018
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 inwestycja polegająca na wybudowaniu ścieżek pieszo – rowerowych w miejscowości Wąbrzeźno, w pasach
drogowych istniejących odcinków poszczególnych ulic, wg poniższego zestawienia: 1) ul. Macieja Rataja – 1108,20 mb 2) ul. Akacjowa –
447,70 mb 3) ul. Okrężna – 178,80 mb 4) ul. Hallera – 480,00 mb 5) ul. Łabędzia – 314,50 mb Razem: 2.529,20 mb Celem realizacji
planowanego zamierzenia jest połączenie projektowanych odcinków ścieżek z istniejącymi, wykonania zjazdów na posesje, oznakowania
poziomego i pionowego oraz budowy oświetlenia na odcinku ul. Akacjowej, ul. Generała Hallera i ul. Okrężnej. W ten sposób zostaną
utworzone ciągi pieszo – spacerowe. Ponadto do podstawowych celów inwestycji należą: 1) zwiększenie bezpieczeństwa ruchu pojazdów i
pieszych, 2) eliminacja utrudnień w ruchu lokalnym, 3) polepszenie warunków komunikacyjnych na drodze, 4) podniesienie komfortu i jakości
życia mieszkańców nieruchomości zlokalizowanych przy drodze. Planowane zadanie będzie polegało w szczególności na: 1) wykonaniu ścieżek
pieszo-rowerowych o nawierzchni bitumicznej, o szerokości 2,5 - 3,5 m i podbudowie z kruszywa łamanego 15 cm, na podsypce piaskowej gr.
10 cm; 2) ustawieniu obrzeży betonowych 8x30 cm obustronnie na całej długości projektowanych ścieżek; 3) ustawieniu krawężników
najazdowych 15x30 cm, osadzonych na ławie betonowej wzdłuż istniejących dróg na wjazdach; 4) budowie oświetlenia; 5) wykonaniu na
całej długości linii koloru białego (grubowarstwowe chemoutwardzalne) rozdzielającej ciąg pieszy od ciągu rowerowego. Istniejący stan
zagospodarowania: Przyszłe ścieżki zostały zaprojektowane na obszarach już zagospodarowanych w otoczeniu m.in. głównie obszarów
usługowo – mieszkaniowych oraz przemysłowych. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w pasach drogowych ulic, łącząc się z
istniejącymi ścieżkami. Projektowana inwestycja jest kontynuacją wcześniej powstałych odcinków ścieżek pieszo- rowerowych na terenie
Wąbrzeźna. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią: 1) projekt budowlano-wykonawczy – Załącznik nr10, 2)
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Załącznik nr 11, 3) przedmiar robót przekazany przez zamawiającego,
stanowiący materiał dodatkowy (uzupełniający) ułatwiający wykonawcom skalkulowanie ryczałtowej ceny ofertowej – Załącznik nr 12. 3.
Program zapewnienia jakości (PZJ) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu
program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz
ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 1) organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 2)
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 3) sposób zapewnienia bhp w czasie trwania robót, 4) wykaz zespołów roboczych,
ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 5) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót, 6) system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 7) wyposażenie w sprzęt i
urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
8) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji
Inżynierowi/Kierownikowi projektu. UWAGA: Wykonawca będzie zobowiązany wykonać i uzgodnić tymczasową organizację ruchu na czas
trwania robót. 4. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu
zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający
informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów.
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów
technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały
posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego
jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe
funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do
wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. 5. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek wykonania
osobistego przez wykonawcę: 1) wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego AC11W gr. 4 cm (warstwa wiążąca); 2) wykonania nawierzchni
z betonu asfaltowego barwionego AC8S gr. 3 cm – warstwa ścieralna (chodnik kolor szary, ścieżka rowerowa lub pieszo – rowerowa kolor
czerwony). UWAGA: Pozostałe roboty mogą wykonać podwykonawcy. 6. Zamawiający wymaga, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.
1666 ze zm.), przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: 1)
wykonanie robót rozbiórkowych i robót ziemnych; 2) formatowanie i zagęszczanie nasypów; 3) profilowanie i zagęszczanie podłoża; 4)
wykonanie podbudowy z kruszywa; 5) wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki betonowej; 6) montaż urządzeń bezpieczeństwa
ruchu i oznakowania; 7) wykonanie ław pod krawężniki betonowe z oporem; 8) wykonanie ław pod obrzeża betonowe z oporem; 9)
wykonanie trawników dywanowych na terenie płaskim wraz z ich nawożeniem i pielęgnacją; 10) wykonanie instalacji oświetlenia na ulicach.
7. Wykonawca najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem realizacji umowy jest zobowiązany do złożenia oświadczenia, że osoby, które będą
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wykonywać czynności wskazane w ust. 6 są zatrudnione na umowę o pracę. 8. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie jakie czynności wykonują osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, ich imion i nazwisk, daty zawarcia umowy, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 9. Zamawiający nie dopuści
wykonawcy do realizacji zamówienia do momentu otrzymania oświadczenia, o którym mowa w ust. 8. Wynikłe z tego tytułu opóźnienie w
realizacji przedmiotu umowy będzie traktowane, jako opóźnienie z winy wykonawcy. 10. W przypadku, gdy wykonawca będzie realizował
zamówienie przy udziale podwykonawców, każdorazowo jest on zobowiązany do przekazania zamawiającemu, najpóźniej na 5 dni przed
rozpoczęciem realizacji robót przez podwykonawcę oświadczenia podwykonawcy o treści wskazanej w ust. 8. 11. W trakcie realizacji
zamówienia zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wykazane w ust. 1 czynności. Zamawiający jest uprawniony w
szczególności: a) żądania dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
12. Każdorazowo na żądanie zamawiającego, w terminie wskazanym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, wykonawca
zobowiązuje się przedłożyć do wglądu poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopie umów o pracę zawartych przez
wykonawcę lub podwykonawcę z osobami skierowanymi do wykonywania prac określonych w ust. 6 (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do
zidentyfikowania. 13. Niezłożenie przez wykonawcę dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie dokumentów, o których
mowa w ust. 6 - 12, w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane w ust. 6 czynności. 14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę
lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 15. Zamawiającemu będzie
przysługiwało prawo naliczenia kary w wysokości 1.000,00 zł w przypadku niedopełnienia przez wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust.
6 za każdą osobę, wobec której wykonawca nie dopełnił obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. 16. Zamawiający nie
przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 17. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.4
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –
Pomorskiego na lata 2014 – 2010 dla Projektu pn. „Ścieżki pieszo – rowerowe – alternatywa dla komunikacji samochodowej”.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45112210-0, 45111300-1, 45112720-8, 45113000-2, 45213311-6, 45231300-8, 45233220-7,
45233253-7, 45233294-6, 45233290-8, 45233292-2, 45233320-8, 45316100-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2194090.35
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
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:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych "DROBUD" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@drobud.pl
Adres pocztowy: ul. 1 Maja 61
Kod pocztowy: 87-200
Miejscowość: Wąbrzeźno
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2698731.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2698731.13
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2698731.13
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak
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
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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