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

Jastarnia: Budowa oświetlenia drogowego odcinków ulic Abrahama
i Błękitnej w Jastarni
Numer ogłoszenia: 18925 - 2016; data zamieszczenia: 25.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
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: Budowa oświetlenia drogowego odcinków
ulic Abrahama i Błękitnej w Jastarni.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest budowa linii kablowej wraz z urządzeniami oświetlenia drogowego na odcinkach ulic Abrahama
i Błękitnej w Jastarni zgodnie z projektami budowlanymi opracowanymi przez ELEN s. c.
KARBOWSKI DŁUGOŃSKI oraz na podstawie zaświadczeń Starosty Puckiego nr
AB.6743.2.93.2015.ED z dnia 16.02.2016 r. i Wojewody Pomorskiego nr WI.II.7843.1.777b.2015.MW
z 22.12.2015 r. o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych.
Zakres robót obejmuje roboty budowlane opisane w projektach budowlanych, specyfikacjach
technicznych i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ, a w szczególności:
a) wykonanie linii kablowej kablem YAKY 4x25 - 368 m,
b) montaż słupów oświetleniowych - 10 szt.,
c) montaż opraw na słupach - 10 szt..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

•
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.61.10-9, 45.23.14.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.05.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości zamówienia w wysokości 1.500,00 zł
(słownie: jeden tysiąc pięćset i 00/100 złotych).
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 musi wykazać wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, minimum 2 robót
budowlanych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych
00/100) każda odpowiadająca swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym
przedmiot zamówienia, tj. roboty budowlane w zakresie budowy oświetlenia drogowego z podaniem
rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących
najważniejszych robót, określających że roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz
wskazujących, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

• 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 musi dysponować odpowiednio wykwalifikowanymi osobami w celu obsadzenia
następujących stanowisk: a) Kierownik budowy: 5 lat praktyki zawodowej jako Kierownik Budowy
legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami w zakresie ogólnobudowlanym lub elektrycznym oraz
zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby Inżynierów Budownictwa i polisą lub innym
dokumentem ubezpieczenia (nie dotyczy w przypadku ubezpieczenia poprzez Izbę,o ile podano
w treści zaświadczenia Izby) odpowiedzialności cywilnej w związku z wykonywaniem samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie - 1 osoba. b) Kierownik robót elektrycznych: 2 lata praktyki
zawodowej jako Kierownik Budowy lub Kierownik robót elektrycznych legitymujący się odpowiednimi
uprawnieniami budowlanymi oraz zaświadczeniem o wpisie na listę członków Izby Inżynierów
Budownictwa i polisą lub innym dokumentem ubezpieczenia (nie dotyczy w przypadku ubezpieczenia
poprzez Izbę, o ile podano w treści zaświadczenia Izby) odpowiedzialności cywilnej w związku
z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - 1 osoba.
Zamawiający uznaje możliwość zatrudnienia 1 osoby do sprawowania funkcji wskazanych w pkt.
a) i b) pod warunkiem posiadania przez daną osobę odpowiednich uprawnień i doświadczenia
zawodowego
• 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 robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy
roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 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 - 95
• 2 - Termin gwarancji - 5
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

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
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w następujących kwestiach:
a) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych na
podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych, co determinowałoby konieczność
zmiany terminów realizacji umowy,
b) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia - zmiana terminów realizacji umowy,
c) konieczności wykonania zamiennych robót budowlanych w stosunku do robót będących
przedmiotem umowy lub odstąpienia przez Zamawiającego od realizacji ich części - zmiana
przedmiotu umowy, wynagrodzenia wykonawcy i ewentualnie terminów jej realizacji,
d) zmiany warunków świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości
przedmiotu zamówienia bez wzrostu wynagrodzenia,
e) leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy - zmiana
terminów realizacji umowy o ilość dni zwłoki,
f) wystąpienia warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie robót budowlanych zgodnie
z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych opisujących przedmiot zamówienia - zmiana terminów realizacji
przedmiotu umowy o liczbę dni wystąpienia przeszkody,
g) zmiany wysokości stawek podatku od towarów i usług VAT dla czynności objętych umową, która
wejdzie w życie po zawarciu umowy - zmiana wynagrodzenia wykonawcy w zakresie czynności
fakturowanych po wejściu w życie ustawowej zmiany wysokości stawek ww. podatku.
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: 14.03.2016 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

