Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
BIP Reda zakładka zamówienia publiczne

Reda: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zadanie 1 budowy
dróg gminnych Polnej i Karłowicza w Redzie. Zadanie 2
przebudowy ul. Obwodowej na odcinku od mostu na kanale
Łyskim do ul. Gdańskiej w Redzie.
Numer ogłoszenia: 46745 - 2015; data zamieszczenia: 02.04.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda , ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, woj. pomorskie, tel. 58
6788023, faks 58 6783124.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.reda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowej
dla Zadanie 1 budowy dróg gminnych Polnej i Karłowicza w Redzie. Zadanie 2 przebudowy ul.
Obwodowej na odcinku od mostu na kanale Łyskim do ul. Gdańskiej w Redzie..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie materiałów do
procedury przetargowej dla wyłonienia Wykonawcy robót budowlano montażowych inwestycji pod
nazwą Budowa dróg gminnych Polnej i Karłowicza w Redzie. Zadanie inwestycyjne realizowane
będzie w trybie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze
zmianami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 9 wraz z załącznikami
od nr 1 do nr 7 do niniejszej SIWZ Część Il Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej

dokumentacji projektowej oraz przygotowanie materiałów do procedury przetargowej dla wyłonienia
Wykonawcy robót budowlano-montażowych inwestycji pod nazwą Przebudowa ul. Obwodowej na
odcinku od mostu na Kanale Łyskim do ul. Gdańskiej w Redzie. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik Nr 10 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszej SIWZ.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
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
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia nie spełnia.



III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonał co najmniej 2 wielobranżowe projekty
budowlane i wykonawcze drogi publicznej gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub
krajowej o długości min. 1000 mb. lub dłuższej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi
zamówienia, z podaniem ich wartości i podmiotu dla którego usługa była wykonana.
Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu wykonanych usług wraz z dowodami,
że te usługi zostały wykonane należycie na zasadzie spełnia nie spełnia



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie spełnia nie spełnia.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

dysponuje osobą posiadającą uprawnienia projektowe w specjalności drogowej, mającą
co najmniej 3 letnie doświadczenie przez 3 letnie doświadczenie rozumie się 3 lata od
uzyskania odpowiednich uprawnień, dysponuje osobą posiadającą uprawnienia
projektowe w specjalności z zakresu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej ,
mającą co najmniej 3 letnie doświadczenie przez 3 letnie doświadczenie rozumie się 3
lata od uzyskania odpowiednich uprawnień, dysponuje osobą posiadającą uprawnienia
projektowe bez ograniczeń w specjalności z zakresu sieci i urządzeń elektrycznych i
teletechnicznych, mającą co najmniej 3 letnie doświadczenie przez 3 letnie
doświadczenie rozumie się 3 lata od uzyskania odpowiednich uprawnień,



III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający
dokona oceny na podstawie oświadczeń na zasadzie 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



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 do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby 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;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 90



2 - Wydłużony termin płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wspólne dla części I i II zamówienia Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu wykonania
przedmiotu zamówienia, tylko w przypadku wystąpienia okoliczności nie wynikłych z winy
Wykonawcy, uniemożliwiających realizację prac zgodnie z harmonogramem w tym m.in.
przedłużający się proces uzyskania uzgodnień od gestorów sieci, przedłużający się proces
uzyskania decyzji środowiskowej, przedłużający się proces wydania pozwolenia na budowę, Termin
wykonania zamówienia zostanie przesunięty odpowiednio o czas wstrzymania z powodu ww
okoliczności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: BIP Reda zakładka zamówienia publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta w
Redzie ul. Gdańska 33 84-240 Reda referat Inwestycji pokój Nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.04.2015 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Urzędu Miasta Reda - pok. 104.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
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: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy dróg gminnych Polnej i
Karłowicza w Redzie.


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie
materiałów do procedury przetargowej dla wyłonienia Wykonawcy robót budowlano
montażowych inwestycji pod nazwą Budowa dróg gminnych Polnej i Karłowicza w Redzie.
Zadanie inwestycyjne realizowane będzie w trybie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji
drogowej Dz. U. z 2013 r., poz. 687 ze zmianami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik Nr 9 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszej SIWZ.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Wydłużony termin płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Wykonanie dokumentacji projektowej dla Zadanie 2 przebudowy ul.
Obwodowej na odcinku od mostu na kanale Łyskim do ul. Gdańskiej w Redzie..


1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz przygotowanie
materiałów do procedury przetargowej dla wyłonienia Wykonawcy robót budowlano
montażowych inwestycji pod nazwą Przebudowa ul. Obwodowej na odcinku od mostu na
Kanale Łyskim do ul. Gdańskiej w Redzie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik Nr 10 wraz z załącznikami od nr 1 do nr 7 do niniejszej SIWZ.




2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 7.



4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o

1. Cena - 90

o

2. Wydłużony termin płatności ponad wymagany w SIWZ termin płatności 21 dni - 10

