W dniu 06.08.2012r. dodano informację dotyczącą rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 18.07.2012
dodano pytania i odpowiedzi oferentów. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu chodnika
w miejscowości Zwierzewo z kostki betonowej pol - bruk zgodnie z przedmiarem robót, i specyfikacją techniczną
wykonania i odbioru robót. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie: 1. długość chodnika 1.350 mb o szerokości 1,50
mb 2. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej pol bruk gr. 6 cm zjazdy gospodarcze kostka betonowa pol-bruk 8
cm w kolorze czerwonym. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro
sekretariat pokój nr 202.

Ostróda, 6 sierpnia 2012<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office"
/>
IGK.271.6.2012
Tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego. Dotyczy: „Remont chodnika w
Zwierzewie
1. Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Remont chodnika w
Zwierzewie wybrano ofertę nr 4 złożoną przez Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Sp. zo.o. ul.
Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda, za cenę ofertową brutto 230.892,68zł. Oferta złożona przez
Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlane Sp. zo.o. ul. Paderewskiego 5 , 14-100 Ostróda uzyskała
podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty złożyły firmy:
Numer
oferty

FIRMA

Cena ofertowa
brutto

1

Przedsiębiorstwo Budowlane ,,Leszczyński” PBL
Marcin Leszczyński, ul. Łużycka 2/1B, 11-040 Dobre
Miasto

325.914,49zł

2

Firma Usługowo-Handlowa HYDROL Tomasz
Leonard ul. Zbożowa 47 10-806 Olsztyn

281.968,91zł

3

OPB DEVELOMPENT Ireneusz Słowik ul.
Boniftraterska 1700-203 Warszawa (ul. Jana III
Sobieskiego 4, 14-100 Ostróda)

426.002,11zł

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane ,,DRO-BUD”
Leszek Rysztowski ul. 3 Maja 11/4 14-300 Morąg

297.823,57zł

6.

7.
8.
9.

10.
11.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,TORBUD-Z”
s.c. Tadeusz Sztrena, Wiesław Pawlak ul. Lubelska
44, 10-409 Olsztyn
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów DROMO
Spółka z o.o. ul. Nadrzeczna 5 14-100 Ostróda
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne
,,CEZAR” Bogusława Zajkowska ul. Liszewskiego 8
14-100 Ostróda
Skanska S.A. ul. Gen. J.Zajączka 9, 01-518 Warszawa
Oddział Budownictwa Inżynieryjnego w Olsztynie,
Gutkowo 49, 11-041 Olsztyn
Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek
Sławiński ul. Kupnera 69 14-260 Lubawa

punkty
70,85

81,89
54,20

77,53

328.507,83zł

70,29

255.840,02zł

90,25

263.716,80zł

87,56

309.145,25zł

74,69

300.191,78zł

76,92

Strona internetowa zamawiającego. Dotyczy: „Remont chodnika w Zwierzewie
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.
Pytanie1.
Poz. 3.7. czy na podbudowę wjazdów ma być użyte kruszywo jakie podano w przedmiarze tj. pospółka,
czy tez godnie z zasadami sztuki budowlanej kamień łamany 0-31,5;0-63mm?

Odpowiedź:
Podbudowę na zjazdach poz. 3.7. przedmiaru wykonać z kruszywa 0-31,5mm.
Pytanie 2.
Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 3.5 podbudowę pod chodnik należy wykonać z betonu,
natomiast zgodnie z SST należy wykonać z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
Odpowiedź:
Wykonać zgodnie z przedmiarem robót.
Pytanie 3.
Kosztorys ofertowy poz. 1.1 ,,Rozebranie krawężników betonowych .....” brak w kosztorysie ofertowym
rozebrania ław betonowych pod krawężnik oraz odwozu gruzu na wysypisko.
Odpowiedź:
Pod istniejącym krawężnikiem nie występują ławy betonowe. W poz. 1.1. przedmiaru należy
uwzględnić odwóz gruzu na odległość do 1km w ilości 20,25m3
Pytanie 4.
Kosztorys ofertowy dział 2 ,,Roboty ziemne” brak w kosztorysie ofertowym pozycji na wywóz gruntu z
korytowania.
Odpowiedź.
W poz. 2.1. i 2.2. należy uwzględnić odwóz urobku na odległość do 1km w ilości 200m3, pozostały
urobek na odkład.
Ostróda: Remont chodnika w Zwierzewie. Numer ogłoszenia: 237940 - 2012; data
zamieszczenia: 06.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj.
warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodnika w Zwierzewie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie remontu chodnika w miejscowości Zwierzewo z kostki betonowej pol - bruk zgodnie z
przedmiarem robót, i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zakres rzeczowy obejmuje
wykonanie: 1. długość chodnika 1.350 mb o szerokości 1,50 mb 2. nawierzchnia chodnika z kostki
betonowej pol bruk gr. 6 cm zjazdy gospodarcze kostka betonowa pol-bruk 8 cm w kolorze
czerwonym.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
• Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu zamówień tego samego rodzaju,
zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy Pzp.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca
zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wykonawca
może wnieść wadium jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: 1)
pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wykonawca zobowiązany jest
wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść
przelewem na konto Zamawiającego: Bank Pocztowy Nr 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 5. W
przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin
uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż
pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem
terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. 113
(parter, kasa) , a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do
oferty. 7. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie
Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.
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. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metody spełnia,nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej dwie roboty budowlane o podobnym
charakterze i zakresie robót; o wartości co najmniej 250 000 złotych brutto każda z robót
budowlanych;Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metody
spełnia,nie spełnia.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na
dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie metody spełnia,nie spełnia.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
- c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem
innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: 1) przynajmniej 1 osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności drogowej. - która będzie kierowała
robotami i ma co najmniej trzyletnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi w ww.
specjalności. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty
metody spełnia,nie spełnia.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę, co najmniej 250 000 złotych (słownie : dwieście pięćdziesiąt
tysięcy).Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu
na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty metody
spełnia,nie spełnia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.
1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• 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 jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentu potwierdzającego, że 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 także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli 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 niż 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
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na
potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także
dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt
III.4.2.
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8
ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego
zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Do wypełnionego formularza ofertowego należy ponadto dołączyć: 1. Parafowany wzór umowy 2.
Kosztorys ofertowy uproszczony 3. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, do oferty
należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub kopi
poświadczonej notarialnie
III.7) Czy ogranicza się możliwość 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: najniższa 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
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a)
gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą
powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku
VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do
wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem
możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły
wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac
budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem
związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane
dokumentów lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub - koniecznością
wykonania zamówień dodatkowych.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda, ul.
Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój 304.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.07.2012
godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro
sekretariat pokój nr 202.
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: Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania Odnowa i Rozwój wsi.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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