
 
                 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
Numer ogłoszenia w BZP: 131822 - 2013;    data zamieszczenia:   04.04.2013 r.  

 

Roboty budowlane związane z zagospodarowaniem brzegów 

jeziora Sławianowskiego 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Złotów , ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, woj. wielkopolskie,  

tel. 67 263 53 05, faks 67 263 53 05. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane związane z 

zagospodarowaniem brzegów jeziora Sławianowskiego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 

obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu, a w 

szczególności: 

- roboty pomiarowe, 

- karczowanie drzew i krzewów, 

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej o nawierzchni asfaltowej dł. około 1,0km, 

- budowa dojazdów do plaży i przystani, o nawierzchni z kruszywa łamanego dł. około425m, 

- remont pomostu, 

- dostawa i montaż tablic informacyjnych, 

- dostawa i montaż ławek parkowych. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5. 

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: do dnia 30.10.2013 r. 

.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

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 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia, 

jeżeli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał minimum jedno zamówienie odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. 

wykonał  roboty związane z budową obiektów turystyczno-rekreacyjnych, ścieżki 

pieszej, rowerowej lub podobnego obiektu o wartości min. 100 tys. zł. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Na podstawie oświadczenia wykonawcy 

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,  należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

2. 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  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.  

2. 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  

III.6) INNE DOKUMENTY 

nie dotyczy 

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 ograniczony. 

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu: 20. 



Znaczenie warunków wyboru wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

Ocena zostanie dokonana w oparciu o przedłożone dokumenty i oświadczenia, zgodnie z 

formułą spełnia /nie spełnia. Jeżeli liczba wykonawców, którzy spełniają wszystkie warunki 

udziału w postępowaniu będzie większa niż 20, zamawiający dokona oceny w następujący 

sposób: - za wykonanie większej ilości robót odpowiadających swoim rodzajem i wartością 

robotom budowlanym stanowiący przedmiot zamówienia tj. wykonanie  robót związanych z 

budową obiektów turystyczno-rekreacyjnych, ścieżki pieszej, rowerowej lub podobnego 

obiektu o wartości min. 100 tys. zł., zamawiający przyzna wykonawcy 1 punkt za każde 

następne zadanie, potwierdzone dokumentem stwierdzającym, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. O pozycji wykonawcy na 

liście rankingowej zadecyduje ilość uzyskanych punktów. Zamawiający zaprosi do złożenia 

oferty 20 wykonawców, którzy uzyskali największą ilość punktów. 

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 

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w 

stosunku do treści oferty, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w sytuacji : 

 - udzielenia w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych , związanych z realizacją 

zamówienia podstawowego, mających wpływ na uzgodniony termin zakończenia jej realizacji 

(powodujących konieczność jego wydłużenia); 

 - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących wstrzymanie 

wykonania umowy, potwierdzonych pisemnie przez Zamawiającego, przy czym przesunięcie 

terminu robót nastąpi o tyle dni, przez ile trwało ich wstrzymanie, (nie uważa się za czynnik 

zakłócający wpływ czynników atmosferycznych w okresie realizacji robót, które wykonawca 

winien wziąć pod uwagę przy składaniu oferty - cykl pór roku); 

 - wystąpienia okoliczności siły wyższej - jako siłę wyższą należy rozumieć zdarzenia 

niezależne od żadnej ze Stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po 

dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, 

strajki oraz akty władzy i administracji publicznej; 

 - pisemnego żądania wstrzymania robót skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, 

inspektora nadzoru inwestorskiego lub wydania zakazu prowadzenia prac przez organ 

administracji publicznej o ile żądanie lub wydanie zakazów nie nastąpiło z przyczyn, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność; 

 - wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania 

Wykonawcy do takiej zmiany; 

 - wystąpienia braków i wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy.  

 - wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 

terenowych, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 

 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia, na skutek zmian technologicznych, 

spowodowanych , w szczególności następującymi okolicznościami: 

 - niedostępność na rynku materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych spowodowana 

zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 



 - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, pozwalających na 

zmniejszenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego 

przedmiotu umowy lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; 

 - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowania robót, pozwalającej na 

zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również 

kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

 - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ 

technologicznych , niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót , w sytuacji , gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań 

groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia może nastąpić w przypadku: 

- ustawowej  zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT, 

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, wykraczających poza zakres 

zamówienia objęty wynagrodzeniem ryczałtowym, których wykonanie jest niezbędne do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. 

4. Inne możliwe zmiany w postanowieniach umowy: 

 - zmiany osób wymienionych w umowie po stronie którejkolwiek ze stron, w tym zmiany 

kierownika budowy lub kierownika robót, za uprzednią zgodą Zamawiającego, akceptującą 

kandydata na stanowisko; 

 - zmiany podwykonawców w zakresie określonym w ofercie lub wprowadzenie nowych z 

zastrzeżeniem, iż nie mogą oni realizować części zamówienia przewidzianej do wyłącznej 

kompetencji Wykonawcy (o ile takie zastrzeżenie zostało dokonane przez Zamawiającego w 

SIWZ); 

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót zamiennych, niewykraczających poza 

zakres przedmiotu zamówienia lub rezygnacji z części robót jeżeli będzie to niezbędne dla 

prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i uzyskania założonego efektu rzeczowego; 

 - zmiana podyktowana koniecznością wykonania robót wynikających z zaleceń organów 

uprawnionych np. nadzoru budowlanego, PIP itp. 

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: nie dotyczy 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specyfikacja 

istotnych warunków zamówienia zostanie przekazana wykonawcom dopuszczonym do 

udziału w postępowaniu wraz z zaproszeniem do złożenia oferty. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

19.04.2013 r., godzina 11:00,  miejsce: Urząd Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 

Złotów. 

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: Projekt przewidziany do dofinansowania w ramach Programu 

Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów 

rybackich 2007-2013. 

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 nr 1 do ogłoszenia 

 

 

Wykonawca: 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

  tel.: ................................................... 

  fax: ................................................... 

  e:mail: .............................................. 

 

                                                                     Gmina Złotów 
                                                                          Ul. Leśna 7 

                                                                       77-400 Złotów 

 

 

Wniosek 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

ograniczonego, o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

 
W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na roboty budowlane: Roboty budowlane 

związane z zagospodarowaniem brzegów jeziora Sławianowskiego, składamy wniosek o 

dopuszczenie do postępowania, wraz z wymaganymi załącznikami: 

 
1. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do 

wykluczenia. 

2. Wykaz robót. 

3. Aktualny odpis z właściwego rejestru. 

4. ………………………………………… 

 

 

 

 
........................., dn. ......................... 

 

                                                                ........................................................ 
Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki/  



 

 
   

 

 

 

 
Załącznik nr 2 do ogłoszenia 

 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

Oświadczenie  

 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych: Roboty budowlane związane z 

zagospodarowaniem brzegów jeziora Sławianowskiego, oświadczam/my 

że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami): 

1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadam/my  wiedzę i doświadczenie; 

3. dysponuję/my odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. znajduję/my się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej 

wykonanie   zamówienia; 
 

 

 

 

…......................, dn. …......................                              …..................................................... 

Podpis osób uprawnionych 

do składania oświadczeń woli 

w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka 

/ pieczątki/ 
 

 

 



 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do ogłoszenia 

 

 

 

Wykonawca: 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Oświadczenie 
 

 

Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego na 

wykonanie robót budowlanych: Roboty budowlane związane z 

zagospodarowaniem brzegów jeziora Sławianowskiego, oświadczam/my,  że 

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zmianami). 
 

 

 

 
 

…......................, dn. …......................             …………………………………………..                                           

                                                                                    Podpis osób uprawnionych do składania              

                                                                                     oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy   

                                                                                              oraz pieczątka / pieczątki/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 
WYKAZ  ROBÓT O TAKIM SAMYM LUB PODOBNYM CHARAKTERZE 

ZREALIZOWANYCH PRZEZ  WYKONAWCĘ W CIĄGU OSTATNICH 5 LAT  

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy ................................................................................................................ ........ 

 
.................................................................................................................................................................... 

 

L.p. Rodza j i zakres  

zamówienia  

Całkowita 
wartość 

Termin 

realizacji od – do 

Nazwa 

Zamawiającego 

   

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  

 
 

 

                                                                                                   .................................................. 

                                                                                                            podpis Wykonawcy 


