Gniezno: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie
Hutka Nadleśnictwo Gniezno
Numer ogłoszenia: 69681 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Gniezno , ul. Wrzesińska 83, 62-200
Gniezno, woj. wielkopolskie, tel. 0614264611, faks 0614264611.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www. gniezno.poznan.lasy.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi leśnej pożarowej nr
19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przebudowa drogi
leśnej pożarowej nr 19 w Leśnictwie Hutka Nadleśnictwo Gniezno. 1) Zakres robót przebudowy
drogi leśnej pożarowej przebiegającej przez działki oznakowane geodezyjnym numerem
ewidencyjnym gruntów: nr 5444/2, nr 5103/1, nr 5104, nr 5094, nr 5095, nr 5096, nr 5097, nr
5098/1, nr 5099/1, nr 5100/1, nr 5101/1, nr 5102/1, nr 5083/1 obejmuje: - Roboty w zakresie
przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, - Fundamentowanie dróg (podbudowa), Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni emulsją i grysami - Roboty w zakresie zagospodarowania
terenu (wykończeniowe) 2) Podstawowe parametry techniczne drogi - prędkość projektowa - 30
km/h - nośność nawierzchni - 10 Mg - nacisk - 5 Mg/oś - kategoria ruchu - KR1 - szerokość jezdni 3,50 m - szerokość mijanki - 2,50m - długość mijanki ze skosami - 45,00 m - skosy wjazdowy i
wyjazdowy 1:4 10,00m - długość odcinka prostego mijanki - 25,00m - długość odcinka drogi leśnej

L=4232 m - spadek poprzeczny drogi - 3 % daszkowy - spadek poprzeczny mijanki - 3%
jednostronny - spadek poprzeczny pobocza - 8% jednostronny 3) Konstrukcja nawierzchni drogi
leśnej pożarowej nr 19 - górna warstwa nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją asfaltową
kationową K-70 i grysami 5/8mm - dolna warstwa nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją
asfaltową kationową K-70 i grysami 8/11mm - górna warstwa podbudowy z tłucznia wapiennego
0/31,5mm h=8cm z zagęszczeniem układana rozściełaczem - dolna warstwa podbudowy z tłucznia
wapiennego 0/63mm h=15cm - spadek nawierzchni powierzchniowo utrwalanej daszkowy 3% pobocze gruntowe obustronne o szerokości 0,50m - spadek pobocza gruntowego 8% 4)
Konstrukcja nawierzchni mijanki drogi leśnej pożarowej nr 19 - górna warstwa nawierzchni
powierzchniowo utrwalanej emulsją asfaltową kationową K-70 i grysami 5/8mm - dolna warstwa
nawierzchni powierzchniowo utrwalanej emulsją asfaltową kationową K-70 i grysami 8/11mm górna warstwa podbudowy z tłucznia wapiennego 0/31,5mm h=8cm z zagęszczeniem układana
rozściełaczem - dolna warstwa podbudowy z tłucznia wapiennego 0/63mm h=15cm - spadek
nawierzchni powierzchniowo utrwalanej jednostronny 3% - pobocze gruntowe obustronne o
szerokości 0,50m - spadek pobocza gruntowego 8%. 5) Z uwagi na występowanie nośności
podłoża gruntowego G1 nie zastosowano warstwy odsączającej pod nawierzchnię 6) Szczegółowy
zakres robót określają: projekt budowlany, przedmiar robót, szczegółowa specyfikacja techniczna,
stanowiące załączniki do SIWZ..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

•

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

•

Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających,
polegających na: powtórzeniu prac będących przedmiotem zamówienia lub jego części o
wartości do 50 % wartości umowy w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego (od
terminu podpisania umowy) zgodnie z art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
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: Okres w dniach: 120.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium (zgodnie z art. 45 ust.4) o
wartości: 30.000,00 zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 1). Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4) Wadium w formie
pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy zamawiającego nr : BZ WBK O/Gniezno
12109013750000000037010189 z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania
dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do
oferty. 5) Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji
ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości,
należy złożyć w formie oryginału w kasie zamawiającego w godz. 7:30 do 14:00, tel. 61 4264611.
Natomiast do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię. 6) Z treści
gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela
gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony
wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno
wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7)
Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia
17.04.2014 r., do godz. 9:00 8) Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w
podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 9) Wykonawca, który nie
wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z
postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2 PZP.
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 stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia

•

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą wiedzę i doświadczenie w zakresie
wykonywania robót będących przedmiotem zamówienia, tj. wykonanie minimum 2 robót
budowlanych (o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto każda) w okresie ostatnich pięciu lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, 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; Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. (W przypadku składania
oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz).

•

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

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże i udokumentuje posiadanie następujących
narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania
zamówienia: - równiarka samojezdna - 100 kM - min. 1 szt. - walec statyczny samojezdny
- 6 Mg - min. 1 szt. - walec wibracyjny samojezdny - 6 Mg - min. 1 szt. - koparka - 0.40
m3 - min. 1 szt. - spycharka gąsienicowa - 55 kW (75 KM) - min. 1 szt. - samochód
wywrotka 5-10 Mg - min. 2 szt. - rozściełacz mas bitumicznych szer. - 3,5 m - min. 1 szt.

•

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

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: - osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - uprawnienia budowlane w specjalności drogowej (min.1 osoba),
Wykonawcy wykażą, że osoby i podmioty, które będą wykonywać zamówienie lub będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień wraz z potwierdzeniem
członkostwa w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

•

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

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli przedłoży opłaconą polisę lub inny dokument
ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż
500.000,00 zł. Polisa musi być ważna przynajmniej na dzień złożenia oferty, a następnie

przedłużona na okres realizacji przedmiotu zamówienia. Uwaga: Z treści załączonej
polisy musi wynikać, że została opłacona lub należy załączyć dowód wpłaty ( np.
potwierdzenie przelewu) albo inny dokument potwierdzający , że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

•

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 narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie
do dysponowania tymi zasobami;

•

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;

•

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 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;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

•

aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną 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;

•

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;

•

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - 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: najniższa cena.
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
1.Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian w umowie
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeśli wystąpi co
najmniej jedna z niżej wymienionych okoliczności, a)w wyniku realizacji zasad i wytycznych władz
zwierzchnich Zamawiający będzie zobowiązany do ograniczenia środków przewidzianych na
sfinansowanie zamówienia, b) w wyniku wystąpienia niesprzyjających warunków pogodowych, c) z
uwagi na możliwość uzyskania przez Zamawiającego zewnętrznych środków pomocowych
umożliwiających sfinansowanie całości lub części zamówienia, d) w trakcie realizacji zamówienia
zostanie ujawniony błąd Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia,
niemożliwy do zauważenia przez Wykonawców w postępowaniu poprzedzającym wybór
najkorzystniejszej oferty, f) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia
byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą (art.
3571 KC), g) nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na dalsze wykonywanie umowy zmiana
obowiązującego prawa powszechnego (ustawy, rozporządzenia), bądź przepisów wewnętrznych,
obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (zarządzenia, decyzje i
wytyczne Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych), h) zmiana umowy jest korzystna dla
Zamawiającego, i) wystąpi zmiana wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej następującej w
wyniku dozwolonego przekształcenia podmiotu bądź dziedziczenia oraz w przypadkach szczególnej
sukcesji z mocy prawa (np. łączenie, dzielenie, przekształcenie spółek). g) inne okoliczności
zawarte w treści umowy 2.Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www. gniezno.poznan.lasy.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Gniezno ul. Wrzesińska 83 62-200 Gniezno sekretariat -I piętro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.04.2014 godzina 09:00, miejsce: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Gniezno ul. Wrzesińska 83 62200 Gniezno sekretariat -I piętro.
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: Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Gniezno podlega
dofinansowaniu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odtwarzanie
potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów
zapobiegawczych na podstawie podpisanej umowy na dofinansowanie z Agencją Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa.
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

