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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:324829-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Byczyna: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
2017/S 157-324829

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Byczyna
Urząd Miejski ul. Rynek 1
Byczyna
46-220
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miejski w Byczynie ul. Rynek 1, 46-220 Byczyna
Tel.:  +48 774134150
E-mail: zamowieniapubliczne@byczyna.pl 
Faks:  +48 774134150
Kod NUTS: PL524
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.byczyna.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.byczyna.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-Biskupice-Polanowice-Byczyna
w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Wojewód.
Numer referencyjny: GP.271.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45233162

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

mailto:zamowieniapubliczne@byczyna.pl
http://www.bip.byczyna.pl
www.bip.byczyna.pl
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-
Biskupice-Polanowice-Byczyna w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu
Północnego Województwa Opolskiego”.
Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ciągów
rowerowo-pieszych o nawierzchni bitumicznej w formie drogi pieszo-rowerowej o szer. 3,0 m, z wyodrębnionym
pasem ruchu pieszych o szer. 1,0 m obejmujących przebieg:
a) odcinek nr 1 -Gród—zalew Biskupice Brzózki 1430 mb;
b) odcinek nr 2: Gród—zalew Biskupice Brzózki o długości 2280 mb;
Szczegóły zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna na stronie:
www.bip.byczyna.pl

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45233162
71220000
71250000
71245000
71240000
45111000
45112000
45113000
45233120
45233124
45233140
45233220
45233221
45233222
45233290

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Byczyna.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżek pieszo- rowerowych Kochłowice-
Biskupice-Polanowice-Byczyna w ramach projektu „Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu
Północnego Województwa Opolskiego”.
2.1.1. Zakres przedmiotu inwestycji obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie ciągów
rowerowo-pieszych o nawierzchni bitumicznej w formie drogi pieszo-rowerowej o szer. 3,0 m, z wyodrębnionym
pasem ruchu pieszych o szer. 1,0 m obejmujących przebieg:
a) odcinek nr 1 -Gród—zalew Biskupice Brzózki 1430 mb;

www.bip.byczyna.pl
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b) odcinek nr 2: Gród—zalew Biskupice Brzózki o długości 2280 mb;
Zakres inwestycji: 1) Wycinka drzew; 2) Roboty ziemne wraz z załadunkiem ,wywozem i utylizacją; 3)
Profilowanie
i zagęszczenie podłoża; 4) Ustawienie obrzeży wraz z ułożeniem warstwy odsączającej; 5) Ułożenie
podbudowy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, ułożenie nawierzchni z asfaltu; 6) Dostawa i montaż
ławek; 7) Dostawa i montaż stojaków do rowerów; 8) Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (znaki drogowe,
barierki); 9) Nasadzenie nowych drzew i krzewów.
Zgodnie programem funkcjonalno-użytkowym, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ i specyfikacją istotnych
warunków zamówienia opracowanymi dla potrzeb niniejszego zamówienia, spełniającej wymogi Dyrektywy
Rady nr 85/337/EWG z dnia 27.6.1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia
publiczne i prywatne na środowisko naturalne.
2.1.2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1.1. Wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie:
1) dokumentacja hydrogeologiczna dla niniejszej inwestycji w niezbędnym zakresie (należy przyjąć min. 3
odwierty badawcze na każdy kilometr),
2) aktualna mapa do celów projektowych,
3) koncepcja techniczna przed przystąpieniem do opracowania Projektu Budowlanego,
4) Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy Prawo
budowlane z 7.7.1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz z przygotowaniem wniosku o uzyskanie pozwolenia na
budowę oraz uzyskaniem wszystkich niezbędnych zgód, uzgodnień, wytycznych, opinii,
5) dokumentacja wykonawcza dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą
uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana
z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Dokumentacja będzie
przygotowana z podziałem co najmniej na branże:
— projekt zagospodarowania terenu,
— projekt drogowy,
— inne projekty, które podczas ustaleń z Zamawiającym uznane zostaną za niezbędne do prawidłowego
wykonania zadania w tym projekty uwzględniające przebudowę pozostałych obiektów i sieci kolidujących z
ciągiem pieszo-rowerowym,
6) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,
7) przedmiary robót,
8) plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,
9) projekt organizacji robót i projekt czasowej organizacji ruchu,
10) projekt docelowej organizacji ruchu,
oraz dokumenty porealizacyjne obejmujące:
11) dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w
trakcie budowy,
12) geodezyjny operat powykonawczy,
13) protokoły sprawdzeń i badań,
14) kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie/zgłoszenie zakończenia robót przez
Zamawiającego.
1.2. Wykonanie robót budowlanych w zakresie:
1) Prace rozbiórkowe:
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— rozbiórka istniejących nawierzchni,
— rozbiórka i przebudowa innych kolidujących obiektów z projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym,
2) Roboty ziemne i odwodnieniowe,
3) Usuniecie kolizji – usunięcie kolizji projektowanego ciągu pieszo-rowerowego z istniejącą infrastrukturą,
4) Roboty drogowe:
— wykonanie podbudowy ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej,
— wykonanie nawierzchni ciągu pieszo-rowerowego i ścieżki rowerowej,
— wykonanie obrzeży,
— wykonanie oznakowanie pionowego i poziome.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji/rękojmi za wady / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPOP.03.01.01-16-0004/16.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O zamówienie moga starać się Wykonawcy, którzy:
— Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 uPzp. Dotyczy Wykonawcy, wspólników
konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca.
— Spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej i zawodowej.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, posiadanie doświadczenia niezbędnego do
wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentuje wykonanie tzn. zakończone:
a) Dla dokumentacji projektowej:
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W okresie ostatnich 3 /trzech/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jednej dokumentacji projektowej dot. budowy ścieżki
rowerowej.
b) Dla realizacji robót budowlanych:
w okresie ostatnich 5 /pięciu/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończyli co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie ścieżki rowerowej
o długości minimum 1 km.
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tj.:
c) Dla dokumentacji projektowo kosztorysowej:
Posiadającymi uprawnienia projektowe określone przepisami prawa budowlanego w następujących
specjalnościach: drogowej bez ograniczeń.
d) Dla realizacji robót:
— osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
Przez uprawnienia budowlane, o których mowa powyżej Zamawiający rozumie uprawnienia, o których mowa
w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278 ze zm.)
lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa,
lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 15.1.2016 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65)
lub
zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy
z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa lub urbanistów (Dz.U. z
2016 r., poz. 65).
Uwaga: W zw. z art. 22a ust. 4: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, gdy podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane”.
W związku z powyższym, w sytuacji gdy któryś z warunków, o których mowa w pkt 6.2, będzie w całości
spełniony nie przez Wykonawcę lub wspólnika konsorcjum, a przez inny podmiot, podmiot ten musi być
wykonawcą całej części zamówienia (100 %). Jeżeli warunek będzie spełniony częściowo przez inny podmiot
lub inne podmioty, to ta część zamówienia będzie musiała być wykonana proporcjonalnie do zakresu spełnienia
tego warunku przez poszczególne podmioty.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/11/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 27/09/2017
Czas lokalny: 09:15
Miejsce:
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, Byczyna (sala nr 9).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wszelkie szczegóły dotyczące zamówienia, w szczególności;
— opisu przedmiotu zamówienia,
— warunków udziału w postępowaniu,
— warunków wykluczenia Wykonawców,
— wymaganych dokumentów,
— zasad i formy składania dokumentów,
— zasad wniesienia wadium (wadium obowiązkowe),
dostępne są na stronie internetowej zamawiającego: www.bip.byczyna.pl

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676

www.bip.byczyna.pl
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Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Ul Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2017


