Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=414442
Kościerzyna: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy regionalnego węzła komunikacyjnego
Kościerzyna - Północ połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20
Numer ogłoszenia: 244155 - 2012; data zamieszczenia: 19.11.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Kościerzyna , ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 58
6802300, faks 58 6802320.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscierzyna.gda.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
regionalnego węzła komunikacyjnego Kościerzyna - Północ połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą
krajową nr 20.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie
dokumentacji projektowej budowy regionalnego węzła komunikacyjnego Kościerzyna - Północ, połączenie drogi
wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi
realizowanymi w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. W dokumentacji projektowej należy
zaprojektować m.in.: 1.budowę ulic, chodników, ścieżek rowerowych, skrzyżowań z drogami gminnymi,
wojewódzką 221 i krajową nr 20 2.budowę przejazdu kolejowego z linią kolejową nr 211 Chojnice - Kościerzyna
3.budowę kanalizacji deszczowej 4.budowę oświetlenia ulicznego 5.budowę kanalizacji sanitarnej 6.budowę
sieci wodociągowej 7.przebudowę kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej 8.zagospodarowanie zieleni
9.docelową organizacje ruchu drogowego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje ewentualne udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50%
wartości zamówienia podstawowego i zgodnych z zamówieniem podstawowym (art.67 ust 1 pkt 6 ustawy
Prawo zamówień publicznych)
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.00.00-7.
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: 10.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 9.400,00 PLN
(słownie złotych: dziewięć tysięcy czterysta)przed upływem terminu składania ofert
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
Zamawiający uzna, że powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca zrealizował w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu o udzielenie niniejszego
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jako Wykonawca nie
mniej niż 2 dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy dróg o długości min. 3,0 km każda wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje osobami
zapewniającymi realizację zamówienia oraz posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania
zamówienia, w tym: 1. projektant branży drogowej, projektant wiodący - minimalne doświadczenie i
kwalifikacje: osoba z 5-letnim doświadczeniem w sporządzaniu projektów branży drogowej, posiadająca
uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do projektowania zgodnie z ustawą Prawo
budowlane w specjalności drogowej, przynależąca do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 2.
projektant branży sanitarnej - minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba z 5-letnim doświadczeniem
zawodowym w projektowaniu branży sanitarnej, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń
uprawniające do projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności sanitarnej,
przynależąca do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa. 3. projektant branży elektroenergetycznej -

minimalne doświadczenie i kwalifikacje: osoba z 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu
branży elektroenergetycznej, posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do
projektowania zgodnie z ustawą Prawo budowlane w specjalności elektroenergetycznej, przynależąca do
właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 4. projektant branży teletechnicznej - minimalne doświadczenie i
kwalifikacje: osoba z 5-letnim doświadczeniem zawodowym w projektowaniu branży teletechnicznej,
posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń uprawniające do projektowania zgodnie z ustawą
Prawo budowlane w specjalności teletechnicznej, przynależąca do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa
a)Osoby wskazane na stanowiska wymienione w poz. 7.1.2) winne posiadać uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane w specjalności właściwej dla
powierzanego stanowiska lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz przynależność do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.
b)Przez wymagane minimalne doświadczenie zawodowe danego projektanta rozumie się lata czynne
zawodowo przepracowane na stanowisku jak proponowane, przy projektowaniu podobnych projektów w
danej branży. c)Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanego doświadczenia,
kwalifikacji i uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im doświadczenie, kwalifikacje i uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2008 r., Nr 63,
poz. 394).
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w tym działalności zgodnej z przedmiotem
niniejszego zamówienia lub elementem przedmiotu zamówienia, jaki będzie wykonywał w ramach
niniejszego przedmiotu zamówienia
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 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku
wiedzy i doświadczenia 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, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi 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 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
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.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
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące: 1)zmiany
wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek: a)ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b)wykonywania na
polecenie Zamawiającego usług dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia
podstawowego, c)zwiększenia lub zmniejszenia zakresów rzeczowych umowy, 2)zmiany przedstawiciela ze
strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za realizację przedmiotu
zamówienia, 3)zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy. 4)zmiany terminu
realizacji przedmiotu zamówienia - wydłużenia terminu zakończenia realizacji umowy ze względu na:
a)konieczność wykonania na polecenie Zamawiającego usług dodatkowych lub zamiennych mieszczących się w
przedmiocie zamówienia podstawowego, b)konieczność udzielenia Wykonawcy zamówień uzupełniających lub
zamówień dodatkowych realizowanych na podstawie odrębnej umowy, c)konieczność zwiększenia lub
zmniejszenia zakresów rzeczowych umowy, d)wystąpienie siły wyższej, tzn. niezależnego do Stron losowego
zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie
można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności, e)wezwanie przez organy administracji publicznej
lub inne upoważnione podmioty do uzupełnienia przedmiotu umowy lub jego poszczególnych etapów, f)zmiany
przepisów prawa, g)objęcie zasobów, tworów i składników przyrody jedną z form przewidzianych w ustawie o
ochronie przyrody, zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony, h)odkrycie zabytku lub wprowadzenia istotnej dla
przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony, 2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą
obu stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.koscierzyna.gda.pl/portal?id=414442
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Kościerzyna,
ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok.62, IV piętro bud. urzędu.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012
godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna, pok.62, IV piętro bud.
urzędu..
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: Zamówienie jest realizowane i dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 4. Regionalny system transportowy,
Działanie: 4.1 Rozwój regionalnej infrastruktury drogowej.
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
Wywieszono: 19.11.2012r.

