Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.jastarnia.pl

Jastarnia: Opracowanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej
dróg, tras rowerowych, parkingów na terenie Gminy Miasta
Jastarni
Numer ogłoszenia: 132029 - 2015; data zamieszczenia: 07.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Jastarni , ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj. pomorskie,
tel. 58 675 19 99; 675 19 30, faks 58 6752176.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.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 techniczno
- kosztorysowej dróg, tras rowerowych, parkingów na terenie Gminy Miasta Jastarni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej następujących zadań: A.
Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych B.
Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego oraz elementami
małej architektury w Jastarni w ramach projektu Szlak Nad Zatoką C. Przebudowa parkingu na
zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczną toaletą
samoobsługową, wiatą rowerową oraz wiatą pasażerską w porcie. D. Przebudowa ulicy Nad Zatoką
w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oświetleniem ulicznym. E. Budowa nad zatokowego
ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy..
II.1.5)
V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•
•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego do 10% wartości
zamówienia podstawowego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca uważany jest za spełniającego warunek wiedzy i doświadczenia, jeżeli
wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, że wykonał co najmniej 2 usługi o
wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto każda, polegające na wykonaniu
dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy dróg z podaniem dla każdej usługi:
przedmiotu usługi, terminu wykonania, wartości brutto, podmiotu na rzecz którego usługa
została wykonana oraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, iż wymienione
usługi wykonane zostały należycie
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Wykonawca uważany jest za spełniającego warunek dysponowania osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, jeżeli wykaże dysponowanie minimum jedną osobą niezbędną
do realizacji przedmiotu zamówienia posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane lub
odpowiadające im wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
uprawnienia albo uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich wydania do
sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w specjalności drogowej.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny
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;
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;
• 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 ubezpieczenia 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 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;
• 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.4.4) 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 - Doświadczenie - 10
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.jastarnia.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta
Jastarni ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia pok. 304..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 21.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarni ul. Portowa 24 84-140 Jastarnia
pok. 101..
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: Budowa ciągu pieszo - rowerowego w Juracie w ramach projektu
Pomorskich Tras Rowerowych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem pn. Budowa ciągu pieszo rowerowego w Juracie w ramach projektu Pomorskich Tras Rowerowych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3A do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie - 10

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego oraz elementami małej architektury w Jastarni w ramach projektu Szlak Nad
Zatoką.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem pn. Budowa drogi rowerowej z
elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego oraz elementami małej architektury w
Jastarni w ramach projektu Szlak Nad Zatoką. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik nr 3B do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 30.03.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie - 10
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni z elementami
zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczną toaletą samoobsługową, wiatą rowerową oraz
wiatą pasażerską w porcie..
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem pn. Przebudowa parkingu na
zapleczu portu w Jastarni z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego, publiczną
toaletą samoobsługową, wiatą rowerową oraz wiatą pasażerską w porcie. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3C do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.05.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie - 10
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przebudowa ulicy Nad Zatoką w Jastarni wraz z odwodnieniem
miejscowym i oświetleniem ulicznym.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem pn. Przebudowa ulicy Nad
Zatoką w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym i oświetleniem ulicznym. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3D do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.06.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie - 10
CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Budowa nad zatokowego ciągu spacerowego z elementami małej
architektury w Kuźnicy.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie
dokumentacji projektowej oraz nadzór autorski nad zadaniem pn. Budowa nad zatokowego
ciągu spacerowego z elementami małej architektury w Kuźnicy. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik nr 3E do SIWZ.
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.32.00.00-7.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 15.04.2016.
• 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
o 1. Cena - 90
o 2. Doświadczenie - 10

