GMINA CEWICE
Ogłoszenie nr 510247476-N-2019 z dnia 18-11-2019 r.
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy:
Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4,
265/1, 288 obręb Karwica
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 603850-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Informacje dodatkowe: nd
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy, Krajowy numer identyfikacyjny
77097975000000, ul. W. Witosa 16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel.
598 613 460, e-mail sekretariat@cewice.pl, faks 598 613 462.
Adres strony internetowej (url): www.cewice.pl
Adres profilu nabywcy: nd
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nd
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont drogi gminnej w miejscowości Karwica zlokalizowanej na działce nr 134/4, 265/1,
288 obręb Karwica
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): ZP-ZKK.271.26.2019.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot i zakres robót budowlanych zamówienia obejmuje
remont dróg gminnych zgodnie z projektem wykonawczym i przedmiarami wykonanymi dla
przedmiotowego zadania. Utwardzenia drogi na odcinkach piaskowo-tłuczniowych w m.
Karwica na działkach nr 134/4, 265/1, 288. Profilowanie, ścinka humusu, uporządkowanie
odprowadzenia wód opadowych – powierzchniowo na przyległe pobocze gruntowe.
Wykonanie spadków na nawierzchni z kruszbetu 3%. Wzmocnienie poboczy drogi z gruntu
rodzimego na szerokości 0,5m z każdej strony materiałem pozyskanym z wcześniejszego
poszerzenia pobocza (materiał bez części organicznych). Szerokość jezdni z tłucznia
betonowego – 4,0m, grubość kruszywa po zagęszczeniu min. 14cm, spadki – daszkowy lub
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poprzeczny 3%. Na powierzchni kruszbetu zastosować miałowanie piaskiem (sposób
wykonania opisuje specyfikacja techniczna). 2. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) w
przypadku uszkodzenia istniejącego uzbrojenia podziemnego, kabli, przewodów, kanałów itp.
Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia szkody i poniesienia wszelkich kosztów z tym
związanych. 2) w przypadku uszkodzenia kamieni granicznych Wykonawca będzie
zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. 3. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowią załączniki: a) Przedmiary robót b) Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robót c) Projekt wykonawczy dla zadania 4. Informacje pozostałe 1. Wykonawca,
który powołuje się na rozwiązanie równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 2. Ponadto Zamawiający wymaga, aby
zjazdy i połączenia z istniejącą infrastrukturą wykonane zostały w sposób umożliwiający
korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne i osoby z ograniczeniami poruszania się
(odpowiednie zlicowanie położonej nawierzchni z istniejącą poza obszarem robót)). 3.
Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił na wykonany przedmiot zamówienia co
najmniej 36 miesięcy rękojmi za wady i 36 miesięcy gwarancji jakości. Zrównuje się oba
okresy. Jednocześnie wydłużenie tych okresów jest możliwe. W takim przypadku
zadeklarowanie dłuższego okresu będzie powodować odpowiednią punktację w kryteriach
oceny ofert 5. Wymagania związane z zatrudnieniem na umowę o pracę 1. Zamawiający
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów
Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności w każdym wyszczególnionym zakresie,
polegającym na wykonywaniu określonych poniżej czynności w trakcie realizacji
zamówienia: a) Roboty ziemne b) Roboty brukarskie 2. W trakcie realizacji zamówienia
zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy
odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. Zamawiający
uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w
przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c)
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 3. W trakcie realizacji
zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia
spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub
podwykonawcę osób wykonujących wskazane czynności w trakcie realizacji zamówienia: •
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących czynności, których
dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności:
dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie
umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy; • poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę
lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy
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(wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony); •
zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub równoważnej instytucji w przypadku
Wykonawców zagranicznych, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; • poświadczoną za zgodność z
oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu
potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń; Dokumenty
powyższe powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 4. Z tytułu
niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu aktualnych przepisów Kodeksu Pracy osób wykonujących
wskazane czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez
Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia
spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności. 5. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę
lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy. 6. W przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający
wymaga odnośnie zapisów punktu 1 powyżej przedstawienia dokumentów potwierdzających
zatrudnienie na umowę o pracę osób wykonujących wskazane czynności 7. Zapis punktu 1 i 6
powyżej nie dotyczy przypadków prawem wyłączonych, np.: gdy wspólnicy spółki będą
samodzielnie wykonywać wskazane czynności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części: nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie
III.3) Informacje dodatkowe: nd
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 43984.75
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie
Nazwa wykonawcy: SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO-HANDLOWA W ROKITKACH
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rokitki 24
Kod pocztowy: 77-116
Miejscowość: Czarna Dąbrówka
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 79192.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 79192.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 79192.32
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe: nd
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