Ogłoszenie o zamówieniu na: Zaprojektowanie i budowę portu śródlądowego w Iławie. Postępowanie znak
OO.3410-16/11
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 150643 - 2011; data zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych : 27.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Iława , ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, woj. warmińsko-mazurskie, tel. (089)
6490159, 6490101, faks (089) 649 26 31.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.umilawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie i budowę portu śródlądowego w Iławie.
Postępowanie znak OO.3410-16/11.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
zaprojektowanie i budowa portu śródlądowego w Iławie według wymagań załączonego programu funkcjonalno-użytkowego.
Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców obiektem lub przedmiotem zamówienia. 2.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Opracowanie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów wraz ze wszystkimi raportami, operatami
wodno-prawnymi i innymi wymaganymi opracowaniami jak np. karta informacyjna przedsięwzięcia niezbędnymi do
skutecznego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. 2) Realizację robót budowlanych: a) budowy portu śródlądowego wraz
z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i hydrotechniczną oraz niezbędnym wyposażeniem, b) budowy
postumentu/podstawy/piedestału/cokołu/pod pomnik Stefana Żeromskiego wraz z dojściami i małą infrastrukturą w
nawiązaniu do istniejącego układu komunikacyjnego, na podstawie opracowanych przez wykonawcę dokumentacji oraz
uzyskanych decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca jest zobowiązany również uzyskać zgodę na użytkowanie
przedmiotu zamówienia (zgodnie z zapisami w decyzji o pozwoleniu na budowę) 3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu
zamówienia określony jest m.in. w następujących dokumentach: Programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik
nr 4 do SIWZ, we wzorze umowy, o którym mowa w §XXVIII SIWZ oraz innych załącznikach do SIWZ. 4. Wykonawca wykona
przedmiot zamówienia na podstawie opracowanej prze siebie dokumentacji projektowej budowlanej i wykonawczej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, ustaleń z niniejszej SIWZ, programem funkcjonalnoużytkowym obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z
okresem gwarancji. 5. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV:
45.24.10.00-8, 45.24.15.00-3, 45.24.16.00-4, 45.21.00.00-2, 45.23.31.20-6, 71.32.00.00-7, 71.22.10.00-3 71.24.50.00-7,
71.35.43.00-7 6. Do ceny oferty należy wliczyć koszty określone w § XIII SIWZ. 7. Realizacja zamówienia podlega prawu
polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r nr 156 poz. 1118 z późn.
zm.) 8. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w SIWZ oraz
programie funkcjonalno-użytkowym pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od
założonych w SIWZ oraz programie funkcjonalno-użytkowym oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji
(wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3)
charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane
techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6)
standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej. 9. Zgodnie z art. 36 ust.4 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest
przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom wypełniając wzór nr 4b - jeżeli
wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 10. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA i MAZURY
NA LATA 2007-2013 w ramach osi priorytetowej 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Działanie 5.1.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Podziałanie 5.1.4. Infrastruktura
Portowa. 11. Po wykonaniu dokumentacji projektowej wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kosztorysu
uproszczonego na wykonanie robót budowlanych, według załącznika nr 5. 12. Wykonawca do realizacji zadania zobowiązany
jest uwzględnić w cenie oferty i zapewnić odpowiedni potencjał kadrowy wg wymagań narzuconych postępowaniem/niami o
wydanie pozwolenia/eń na budowę w szczególności: 1) Projektant w specjalności architektonicznej 2) Projektant w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 3) Projektant w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 4) Projektant zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych 5) Projektant w zakresie urządzeń wodnych w rozumieniu art.9 ust.1 pkt.19) ustawy z
dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz.U.05.239.2019 z późń. zm.) lub budowli hydrotechnicznych w rozumieniu §3 pkt.1)
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U.07.86.579), 6) Projektant w specjalności telekomunikacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń teletechnicznych, 7) Projektant w specjalności drogowej, 8) Specjalista w zakresie wykonywania,
dozorowania i kierowania pracami geologicznymi właściwej kategorii w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Środowiska z
19.06.2006r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami
oraz sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865), 9) Specjalista w zakresie
kształtowania terenów zielonych, 10) Kierownik robót - w zakresie urządzeń wodnych lub budowli hydrotechnicznych, 11)
Kierownik robót w specjalności drogowej, 12) Kierownik robót w specjalności sanitarnej, 13) Kierownik robót w specjalności
elektroenergetycznej.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.24.10.00-8, 45.24.15.00-3, 45.24.16.00-4, 45.21.00.00-2, 45.23.31.206, 71.32.00.00-7, 71.22.10.00-3, 71.24.50.00-7, 71.35.43.00-7.
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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: 31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp nie żąda 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

o

•

W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku
zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2). Działalność prowadzona na potrzeby
wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga specjalnych uprawnień.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

•

Dla uznania że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i oświadczenia zamawiający, żąda by
wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat, (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w
tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał, co najmniej 2 zadania odpowiadające swoim
rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich rodzaju, wartości, daty
i miejsca wykonania w tym: 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie obiektów kubaturowych
użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.
02.75.690 z późń. zm.), o kubaturze min.1300 m3 oraz 1 zadanie polegające na budowie lub przebudowie
budowli hydrotechnicznych (takich jak: pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony,
zapory ziemne i betonowe, jazy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne,
czasze zbiorników wodnych wraz ze zboczami i skarpami, kanały, budowle regulacyjne na rzekach i
potokach, progi, grodze) Za spełniony warunek doświadczenie zamawiający uzna także wykazanie, co
najmniej 1 zadania obejmującego jednocześnie budowę lub przebudowę obiektów kubaturowych
użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.
02.75.690 z późń. zm.) o kubaturze min.1300 m3 oraz budowę lub przebudowę budowli hydrotechnicznych
(takich jak: pirsy, mola, pomosty, nabrzeża, bulwary, pochylnie i falochrony, zapory ziemne i betonowe,
jazy, śluzy żeglugowe, wały przeciwpowodziowe, siłownie i elektrownie wodne, czasze zbiorników wodnych
wraz ze zboczami i skarpami, kanały, budowle regulacyjne na rzekach i potokach, progi, grodze). Ponadto
wykonawca złoży oświadczenie, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym do wykonania
zamówienia. Ocena spełniania warunków szczegółowych będzie dokonana na podstawie złożonego przez
Wykonawcę wypełnionego formularza Doświadczenie wykonawcy, którego wzór stanowi Nr 3 do SIWZ, (o
którym mowa w §VII ust.1 pkt.5 SIWZ) oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z
wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje wiedzą i doświadczeniem potrzebnym
do wykonania zamówienia. Do wzmiankowanego Formularza (wzór nr 3) należy dołączyć dokumenty
potwierdzające, że wykazane roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone np. referencje. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku
spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia
dokumentów. Jeżeli wykonawca nie może wykazać, że spełnia warunek udziału w postępowaniu, o którym
mowa wyżej Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia powyższy warunek, gdy wykaże, że polega on na
wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, nie zależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiać w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w warunek.

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

o

•

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania do dyspozycji potencjału technicznego zamawiający
żąda, by wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w
§VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje potencjałem technicznym potrzebnym do wykonania zamówienia.
Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII
ust.1 pkt.2) SIWZ

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

•

Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
zamawiający żąda, by wykonawca wykazał, co najmniej następujące osoby: a) Projektant pełniący
jednocześnie funkcję Kierownika Zespołu Projektującego, posiadający uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (projektowania) w specjalności architektonicznej lub
inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalnością, która wykonała (była
autorem lub współautorem), co najmniej jedną dokumentację projektowo-kosztorysową zgodnie z
obowiązującymi przepisami w tym zakresie, zawierającą projekt budowlany obejmujący między innymi
budowę lub przebudowę obiektów kubaturowych użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt.6)
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. b) Kierownik robót w specjalności konstrukcyjnobudowlanej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy minimalne wymagania: - wykształcenie wyższe
lub średnie - co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim kierowaniu
lub nadzorowaniu realizacji inwestycji budowlanych w zakresie budowy obiektów kubaturowych użyteczności
publicznej o których mowa w rozumieniu §3 pkt.6) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r.w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(dz. 02.75.690 z późń. zm.), przy czym posiadający doświadczenie w realizacji inwestycji jako kierownik
robót, kierownik budowy lub nadzorze co najmniej jednego zadania polegającego na budowie lub
przebudowie obiektu użyteczności publicznej. - posiadający uprawnienia do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania, których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane w/w specjalności. oraz złoży oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie
z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego przez Wykonawcę wzoru nr 4 do
SIWZ, o którym mowa w § VII ust. 1 pkt.6) oraz złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku zgodnie z
wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, a także złożonego oświadczenia o posiadaniu
uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, o którym mowa w §VII ust.1.
pkt.7) SIWZ. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzania spełniania tego warunku spowoduje
wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.
Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zm.) oraz ustawy o
zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
2008 r., Nr 63, poz. 394), wówczas wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który
zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni
tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia
stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca
zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia
tłumacz ten winien być biegłym w tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają w/w
warunek.

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

o

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia dla uznania, że wykonawca spełnia warunek zamawiający żąda, by wykonawca złożył
oświadczenie o spełnieniu warunku zgodnie z wzorem nr 2, o którym mowa w §VII ust.1 pkt.2) SIWZ, że
znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. Ocena spełniania
warunku nastąpi na podstawie załączonego do oferty oświadczenia wymienionego w § VII ust.1 pkt.2)
SIWZ.

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 spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

•

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

•

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 dla 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
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•

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, 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.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

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru nr 1), 2) Części zamówienia powierzone podwykonawcom- wg wzoru 4b wykonawca składa to oświadczenie, jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców. 3) Pełnomocnictwo do
podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona, 4) Jeżeli w
miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w sekcji III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia ( § VII ust. 1 pkt. 4) SIWZ) zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby klub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów ich wystawienia, o których mowa w sekcji
III.4.3.1) niniejszego ogłoszenia ( §VII ust.1 pkt. 4) SIWZ)
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 nieograniczony.
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 istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy. Zmiany te zostały określone w §13 i §14 wzoru umowy stanowiące załacznik do SIWZ: § 13.
Zmiana umowy 1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Zamawiający działając w
oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w §
2 ust. 2 niniejszej umowy, a mianowicie spowodowane: 1) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 2) koniecznością
wykonania robót zamiennych na wniosek zamawiającego, 3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) wystąpieniem warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń,
dokonywanie odbiorów - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez
zamawiającego i inspektora nadzoru 5) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej
bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 6) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w
stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 7) zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w specyfikacji
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i niewybuchy, wykopaliska
archeologiczne, 8) zmianami technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego elementu, wprowadzanych
na wniosek wykonawcy, 9) koniecznością wykonania robót zamiennych, wprowadzanych na wniosek wykonawcy lub
zamawiającego, 10) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe
zawieszenie realizacji zamówienia, 11) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp. 3.
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru wykonawcy, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących zdarzeń: 1) zmiany przedmiotu zamówienia w
przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §14 niniejszej umowy. 2) Wystąpienia zmian powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 3) Wyniknięcia rozbieżności
lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony. 4) Zamiany w
harmonogramie rzeczowo-finansowym w przypadku zmiany kolejności wykonywania robót, zmiany technologii jakości lub
parametrów technicznych, wykonywania robót zamiennych, wykonywania robót dodatkowych, w przypadku zmiany terminu
realizacji zamówienia w okolicznościach, o których mowa w ust.2 pkt.1)-11) niniejszego paragrafu 5) w przypadku urzędowej
zmiany stawki VAT strony zobowiązują się do zawarcia aneksu do umowy regulującego wysokość VAT, tym samym zmiany
wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 niniejszej umowy, z tym koszty wzrostu podatku VAT pokrywa wykonawca. 6) zmiany
osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie
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realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i
doświadczenia osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7) wystąpienia oczywistych
omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 8) Wystąpienia konieczności zmian osób wykonawcy w przypadku, gdy
zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany
tych osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w specyfikacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
daty złożenia wniosku przez zamawiającego. 9) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której
mowa w pkt.6 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa budowy/robót będzie traktowana jako
przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.
10) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w pkt.6) winna być dokona wpisem
do dziennika budowy. 11) Zmiany podwykonawców, pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w
zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca 12)
Ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa budowlanego w
dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia. 4. W przedstawionych w ust. 2 pkt.1) -11) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z
tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub
przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo uzasadnione przez wykonawcę i zaakceptowane przez
zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia okoliczności, o których mowa w §13 ust. 2 pkt.1)-2) niniejszej umowy 5. Jeżeli z
jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia wykonawcy do przedłużenia terminu wykonania robót lub ich części, tempo robót
według zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, zamawiający może polecić wykonawcy podjęcie działań dla
przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają wykonawcę. 6. Zamawiający ma
możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn nie leżących po stronie wykonawcy. 7. Wystąpienie
zmian, o których mowa w §13 ust.2 pkt.3)-11) niniejszej umowy, muszą mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i muszą
być potwierdzone przez Inżyniera kontraktu. § 14. Roboty zamienne 1. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty
wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań
przyjętych w projekcie, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu
zawarcia umowy. 2. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań
materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie, których potrzeba
wykonania wynikać może z podwyższenia walorów techniczno-eksploatacyjnych. 3. Podstawę wykonania robót zamiennych
stanowić będzie wpis Inżyniera kontraktu do dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego
Protokołu wykonania robót zamiennych, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych uzasadnienie konieczności ich
wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy wartością robót podlegających zamianie, a wartością robót
określonych do wykonania jako zamienne. Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody
autora projektu. 4. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych w §14 ust.3
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. 5. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §4 niniejszej umowy. 6. Wprowadzenie
robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w §8 ust.1 niniejszej umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.umilawa.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości
13, 14-200 Iława, pok.212.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2011 godzina
10:30, miejsce: Urząd Miasta Iławy, ul. Niepodległości 13, 14-200 Iława, pok.212.
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: 1. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument potwierdzający
ustanowienie pełnomocnika powinien zawierać wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
Podpisany przez wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne. Podpisy muszą zostać złożone
przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze. Dokument pełnomocnika należy
przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub opatrzonej adnotacją za zgodność z oryginałem
pieczęcią wykonawcy, imienną pieczątką osoby upoważniającej na podstawie dokumentu wymienionego w §VII ust. 1 pkt. 4
SIWZ (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 ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2) ustawy) oraz jej
podpisem. Wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik. 2.
Wykonawca może, polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiać w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków
udziału, nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń,
wymienionych w niniejszym ogłoszeniu ( §VII ust. 1 SIWZ). Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, że Wykonawca
spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego
warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowaniu po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia
dokumentów. Jeżeli Wykonawca wykaże, że spełnienia warunki udziału w postępowaniu, polegając na zasobach innych
podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania o udzielenie
zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust. 2 pkt. 4) ustawy Pzp 3. Dotyczy: ogłoszenia sekcja II.2) CZAS
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TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 1) Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia - od dnia podpisania umowy.
2) Termin zakończenia realizacji zamówienia tj. wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na
budowę oraz wykonanie i zakończenie robót budowlanych wraz z oddaniem do użytku 31.10.2013 r. 3) Termin zakończenia
realizacji zadania jest terminem przekazania wykonanych prac wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do
oddania inwestycji w użytkowanie. 4. Zadanie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA i MAZURY NA LATA 2007-2013 w
ramach osi priorytetowej 5 - Infrastruktura transportowa regionalna i lokalna; Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja
infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny, Podziałanie 5.1.4. Infrastruktura Portowa.
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: tak
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