Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.cewice.pl/zamowienia
Cewice: Wzmocnienie konkurencyjności obszarów zależnych od rybactwa poprzez
zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w miejscowości Popowo - część II
Zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w m. Popowo
Numer ogłoszenia: 51728 - 2015; data zamieszczenia: 10.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Cewice z siedzibą organu wykonawczego gminy , ul. W. Witosa
16, 84-312 Cewice, woj. pomorskie, tel. 059 8613460, faks 059 8613462.
 Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.cewice.pl
 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wzmocnienie konkurencyjności
obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w
miejscowości Popowo - część II Zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w m.
Popowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą Wzmocnienie konkurencyjności
obszarów zależnych od rybactwa poprzez zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w
miejscowości Popowo - część II Zagospodarowanie centrum wsi zbiornika wodnego w m. Popowo
na dz. 146,147, 141/1 obręb Popowo 2.Zakres robót obejmuje : 1)Roboty przygotowawcze: roboty
pomiarowe (geodezyjne), oczyszczenie dna zbiornika, usunięcie warstwy humusu 2)Nawierzchnie:
a)ścieżka o nawierzchni gliniasto-żwirowej - 165 m² podbudowa zgodnie z projektem, obrzeża
betonowe, b)nawierzchnia z kostki betonowej gr. 6 cm (teren wokół wiaty) - 366 m² na podbudowie
zgodnie z projektem, obrzeża betonowe c)nawierzchnia poliuretanowa (strefy bezpieczeństwa pod
urządzenia siłowe) - 46 m² d)nawierzchnia bezpieczna (piasek) z przeznaczeniem na miejsce do
plażowania- 138m² e)nawierzchnia z kratki trawnikowej ( umacniająca brzegi zbiornika) - 302 m²
f)remont drogi gruntowej (dz. 141/1) poprzez nawiezienie i zagęszczenie mechanicznie kruszywem
łamanym o frakcji 0-32 mm - 1230 m² 3)Montaż elementów małej architektury: a)Lampy solarne
wraz z dostawą i montażem - 23 szt. ( wysokość słupa min. 4,5 m, moc panela min. 130 W,
akumulator min. 80Ah/12 V) b)Kosze na śmieci z betonu piaskowanego z daszkiem - 4 szt.
c)Stojaki rowerowe - 6 szt. d)Tablica informacyjna - 1 szt. e)Ławki parkowe - 9 szt. f)Linarium wehikuł czasu wraz z dostawą i montażem - 1 szt. g)Ławko-stoły - 3 szt. h)Wszystkie elementy
małej architektury na stałe zamocować w gruncie 4)Urządzenia siłowni zewnętrznej wraz z dostawą
i montażem a)Orbitrek (1 stanowisko)+ pylon -1 komplet Urządzenie wzmacnia mięśnie kończyn
dolnych, bioder, pasa barkowego oraz ramion b)Wyciąg górny (1 stanowisko) + pylon -1 komplet
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Wyciąg górny wzmacnia górne partie mięśni pleców i ramion. c)OPIS URZADZEŃ: Główne
elementy stalowe wykonane z profili zamkniętych (RO) o grubości ścianki min. 3,2 mm. Pylon z 2
rur- RO114,3 mm, przyspawanych do stalowych podstaw z blachy min. 8,0 mm i połączonych ze
sobą dwiema płytami montażowymi (blacha gr. 8,0 mm). Łożyska typu zamkniętego o wysokiej
wytrzymałości. Inne elementy urządzeń typu siedziska, stopnice winny być wykonane z metalu o
odpowiedniej grubości uniemożliwiającej zgniecenia, wygięcia itp. Siedziska i oparcia z płyty
HDPE antypoślizgowej odpornej na warunki atmosferyczne. Urządzenia powinny być wyposażone
w amortyzatory w celu zredukowania siły uderzeń elementów swobodnie opadających. Całość
konstrukcji ocynkowana i malowana dwukrotnie proszkowo- odporna na warunki atmosferyczne.
Wszystkie urządzenia muszą posiadać instrukcję do ćwiczeń obrazkową i literową, trwale
naniesioną na pylonach. Dopuszczalna waga ćwiczącego nie mniej niż 120 kg. Po zamontowaniu
pylon winien mieć wysokość max. 2,1 m od poziomu gruntu. d)Wszystkie urządzenia muszą
posiadać tabliczki znamionowe producenta wraz z nr seryjnym zamontowane na urządzeniach.
e)Wymagania dokumentacja: karta gwarancyjna, instrukcja obsługi zawierająca dokładny schemat
ćwiczenia, dokument potwierdzający spełnienie norm bezpieczeństwa tj. deklaracje zgodności z
odpowiednią Normą PN-EN lub inny dokument potwierdzający ten fakt. 5)Budowa wiaty
drewnianej do 25 m² - o wys. min. 4,31 m, przykryta dachem dwuspadowym krytym gontem
bitumicznym w kolorze czerwonym. Drewniana konstrukcja dachu spoczywa na 8 drewnianych
słupach zakotwionych w stopie fundamentowej. Balustrady drewniane w formie płotku
myśliwskiego. Posadzka z kostki betonowej o gr. 6 cm. 6)Budowa miejsca na ognisko - palenisko
wyznaczone przez obrzeże z kostki granitowej. Powierzchnia paleniska wykonana z betonu C16/20
, obniżona o 12 cm. 7)Grill murowany z kamienia polnego z rusztem stalowym. 8)Zieleń uporządkowanie istniejącej zieleni, wykonanie trawników, nasadzenie drzew i krzewów - w tym:
tuje o wys. min. 1,5 m - 31 szt., wierzby płaczące o wys. min. 1,5 m - 2 szt., nasadzenie traw
ozdobnych, roślin wodnych, umocnienie skarp zbiornika roślinami. 3.Wykonawca zobowiązany jest
do: a)wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami w toku
budowy b)wykonanie i przedłożenie Zamawiającemu po zakończeniu robót - kosztorysu
powykonawczego c)wywóz odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. d)uporządkowania
placu budowy 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: a)Dokumentacja
projektowa b)Przedmiar robót c)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.12.91-4.
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: 70.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 2 000,00 zł.
2.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed terminem składania ofert. 3.Wadium może
zostać wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, przelewem na rachunek
bankowy Zamawiającego Bank Millenium nr 77 1160 2202 0000 0002 3043 5431 z dopiskiem
wadium na zagospodarowanie centrum Popowa II część; za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin, w którym odpowiednia kwota znajdzie się na rachunku
Zamawiającego; kserokopię dowodu wpłaty wadium potwierdzoną przez Wykonawcę należy
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dołączyć do oferty; 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3)gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158, z późn. zmianami) 4.W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinny one zostać
sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: 1.Nazwę
dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji lub
poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib; 2.Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją lub poręczeniem; 3.Kwotę gwarancji lub poręczenia; 4.Termin ważności gwarancji lub
poręczenia; 5.Zobowiązania gwaranta lub poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub
poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca
którego ofertę wybrano: a)odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub
b)nie wniósł należytego zabezpieczenia umowy, lub c)zawarcie umowy stało się niemożliwe z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 5.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w
formie gwarancji lub poręczenia, powinny one ponadto zawierać zobowiązanie gwaranta lub
poręczyciela do: zapłacenia kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie do
uzupełnienia oferty, o którym mowa w art. 26 ust 3, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw, listy podmiotów
należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 2 pkt 5, lub informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 6.W przypadku złożenia przez Wykonawcę wadium w formie
określonej w pkt 3 ppkt 2)-5), Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty kserokopię
dokumentu gwarancji potwierdzoną za zgodność z oryginałem, a oryginał tej gwarancji załączyć do
oferty w osobnej kopercie; 7.Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego
Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek
Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed terminem składania ofert. Dołączenie
do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym,
ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium
przez Wykonawcę; 8.Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym wadium wniesione w
pieniądzu;
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 szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy
na zasadzie spełnia- nie spełnia.
 III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił posiadanie doświadczenia w
wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, w tym okresie co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim
rodzajem przedmiotowi zamówienia (zagospodarowanie terenów, budowa placów,
terenów utwardzonych itp) o wartości co najmniej 150.000,00 złotych brutto. Ocena
spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych wraz z
ofertą na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena
spełniania warunku na podstawie oświadczenia z art. 22 ust 1 w zw. z art. 44 ustawy
na zasadzie spełnia- nie spełnia.
 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udowodnił dysponowanie w okresie
realizacji zamówienia co najmniej 1 osobą posiadającą ważne uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub
inne prawem dopuszczone na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Ocena spełniania warunku na podstawie dokumentów lub oświadczeń złożonych
wraz z ofertą na zasadzie spełnia-nie spełnia.
 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający wymaga, aby Wykonawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej prawidłową realizację przedmiotu zamówienia i
udowodnił posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum
70 000 złotych. Ocena spełniania warunku na podstawie dokumentów lub
oświadczeń złożonych wraz z ofertą na zasadzie spełnia-nie spełnia.
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;
 określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych
niewykonanych
lub
wykonanych
nienależycie
o
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W wykazie robót budowlanych powinna zostać ujęta między innymi co najmniej 1
robota budowlana odpowiadająca swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
(zagospodarowanie terenów, budowa placów, terenów utwardzonych itp.) o wartości co
najmniej 150.000,00 złotych brutto.;
 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;
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;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Każda oferta musi zawierać: a)formularz oferty ; b)oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy ;
c)oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy a)oświadczenie o przynależności lub nie do grupy
kapitałowej i lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w przypadku
przynależności do grupy kapitałowej b)stosowne pełnomocnictwa w przypadku, gdy upoważnienie
do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów dołączonych do oferty; c)w
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia dokument
ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego; d)wykaz robót
budowlanych e)wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia f)oświadczenie Wykonawcy,
iż osoby biorące udział w realizacji zamówienia posiadają wymagane kwalifikacje i uprawnienia do
wykonania przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania g)wykaz
części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcy h)zobowiązanie
podmiotu trzeciego do oddania swoich zasobów do dyspozycji - jeżeli dotyczy i)opłaconą polisę lub
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie oc w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zamawiający, określając wymogi dla każdej
osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) oraz ustawy o
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zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. nr 63, poz. 394 z późn. zm.). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają
się o zamówienie, zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy PZP Zamawiający żąda aby:
1)dokumenty wymagane odnośnie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu
wymienionych w art. 22 ust 1 ustawy zostały złożone wspólnie przez Wykonawców, zaś odnośnie
spełniania warunku niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy
osobno przez każdego Wykonawcę; 2)w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, winni oni ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.
Załączone Pełnomocnictwo powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego
się odnosi i precyzować zakres umocowania; wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawierać podpisy każdego z nich; 3)wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem; W stosunku do Wykonawców
zagranicznych wymaga się złożenia powyższych dokumentów w języku polskim lub z
tłumaczeniem na język polski poświadczonym za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający wymaga, aby żądane przez niego dokumenty lub oświadczenia zostały złożone w
formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi
wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać
złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wykonawca
może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany
jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inne
dokumenty potwierdzające ten fakt. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów
zgodnie z zasadami opisanymi w art. 26 ust 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za
szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie
dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym do należytego wykonania
zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów wymaga złożenia dokumentów dotyczących w szczególności:
a.Zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu b.Sposobów wykorzystania zasobów
innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia c.Charakteru stosunku, jaki
będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem d.Zakresu i udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w swej ofercie wskazał części
zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy i podania przez Wykonawcę
nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach
określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust 1, określonych powyżej dla niniejszego postępowania Jeżeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał
się, na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy, określonych powyżej dla
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niniejszego postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, iż
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
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 - Termin wykonania - 10
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.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie zmian dotyczących
podwykonawcy, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
zasoby którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zasadach określonych w art. 26 ust 2b ustawy prawo zamówień publicznych,
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia 2.Warunki zmian: a)inicjowanie zmian - na pisemny
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego b)uzasadnienie zmian - prawidłowa realizacja przedmiotu
umowy, c)forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.cewice.pl/zamowienia
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY
UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE, POKÓJ NR 17.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.03.2015 godzina 11:00, miejsce: URZĄD GMINY UL. W. WITOSA 16, 84-312 CEWICE,
POKÓJ NR 6.
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 pn Zagospodarowanie centrum wsi i zbiornika wodnego w
miejscowości Popowo jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środek 4.1. Rozwój obszarów
zależnych od rybactwa.
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
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