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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:244278-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zębowice: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
2017/S 121-244278

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

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

Gmina Zębowice
ul. Izydora Murka 2
Zębowice
46-048
Polska
Osoba do kontaktów: Maria Batkowska
Tel.:  +48 774216076
E-mail: ug@zebowice.pl 
Kod NUTS: PL52
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zebowice.biuletyn.info.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zebowice.biuletyn.info.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:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny
(Przebudowa drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny).
Numer referencyjny: OrG.271.2.2017

II.1.2) Główny kod CPV
45233162

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:

mailto:ug@zebowice.pl
www.zebowice.biuletyn.info.pl
www.zebowice.biuletyn.info.pl
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Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa ścieżki
pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny (Przebudowa drogi
powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny),
a w tym opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji
administracyjnych i wymaganych uzgodnień oraz budowę ścieżki pieszo- rowerowej w oparciu o wykonaną
dokumentację.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

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
45233200
71320000
71248000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL52
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Powiat oleski, Gmina Zębowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.:
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny
(Przebudowa drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny), a w tym opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych i wymaganych
uzgodnień oraz budowę ścieżki pieszo- rowerowej w oparciu o wykonaną dokumentację. Ścieżka pieszo-
rowerowa użytkowana będzie do celów rekreacyjno-sportowych oraz jako dojazd do ośrodków edukacyjnych,
wyznaniowych, zakładów pracy, punktów handlowych itd. Znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa
i zwiększenie atrakcyjności turystyki rowerowej w powiecie i gminie Zębowice. Wybudowana ścieżka
pieszo-rowerowa będzie miała pozytywny wpływ na efekt ekologiczny, poprzez zmniejszenie poziomu
zanieczyszczenia powietrza oraz hałasu na terenie powiatu, dzięki zwiększeniu intensywności ruchu
rowerowego względem samochodowego. Ścieżka pieszo-rowerowa zlokalizowana jest pomiędzy m. Zębowice
i m. Kadłub Wolny, w gminie Zębowice, powiat oleski, w ciągu drogi powiatowej nr 1737 O Zębowice – Kadłub
Wolny. Droga powiatowa posiada nawierzchnię bitumiczną, pobocza gruntowe, rowy odwadniające, nie posiada
chodników i kanalizacji deszczowej. Natężenie ruchu średnie. Jedynie w m. Kadłub Wolny występuje chodnik na
długości 150 mb.
Parametry techniczne ścieżki:
Założono szerokość jezdni ścieżki pieszo-rowerowej 2 m. Całkowita długość ścieżki wyniesie około 2300
m. Zlokalizowana zostanie po lewej stronie drogi na odcinku od Zębowic do Kadłuba Wolnego natomiast w
samym Kadłubie Wolnym przechodzi na prawą stronę drogi, bezpośrednio przy krawędzi jezdni, oddzielona
krawężnikiem betonowym od strony jezdni, z drugiej strony obrzeżem betonowym. Na całej długości ścieżki
pieszo-rowerowej należy wykonać kanalizację deszczową. Należy przewidzieć odprowadzenie wody do
istniejących rowów melioracyjnych usytuowanych w ciągu drogi z uwzględnieniem przepustów w tej drodze.
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Na trasie projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej znajdują się zjazdy do posesji oraz na pola. Ze względu
na zapewnienie dojazdu należy je zachować. Konstrukcja zjazdów nawierzchni na zjazdach będzie taka
sama, jak na pozostałej części ścieżki. Odwodnienie nawierzchni jest zapewnione poprzez nadanie spadków
poprzecznych jednostronnych w kierunku jezdni. Woda odprowadzona będzie do projektowanych wpustów
ulicznych.
Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszą spełniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa ruchu,
nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem ścieżki
pieszo-rowerowej. W przypadku zaistnienia kolizji z istniejącym uzbrojeniem, należy ją usunąć na podstawie
warunków od dysponenta sieci.
Zakres prac projektowych: wytyczenie tras projektowanej ścieżki rowerowej, wykonanie dokumentacji
projektowej do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, w 5-ciu egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku
cyfrowym, projekt wykonawczy w branży sanitarnej (kanalizacji deszczowej) w 5-ciu egzemplarzach wersji
papierowej i na nośniku cyfrowym, wytyczne do opracowania Planu BIOZ, opracowanie wytycznych do realizacji
budowy uwzględniających wymagania ochrony środowiska naturalnego, opracowanie specyfikacji technicznej
(dalej STWiORB) w 2 egzemplarzach wersji papierowej i na nośniku cyfrowym.
Zakres robót budowlanych jest następujący: mechaniczne usunięcie krzewów i chwastów, usunięcie
nadmiaru ziemi wraz z wyprofilowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ułożenie krawężników i
obrzeży, wykonanie kanalizacji deszczowej, ułożenie warstw podbudowy z kruszywa łamanego, skropienie
podbudowy emulsją asfaltową, ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego, przebudowa przepustów pod drogą
(wydłużenie), wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
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
Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020. Os Priorytetowa – 03. Gospodarka
niskoemisyjna. Działanie – 03.01 Strategie niskoemisyjne. Poddziałanie – 03.01.01 Strategie niskoemisyjne
w miastach subregionalnych. Projekt Partnerski.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Ocena potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w
postępowaniu zostanie wstępnie dokonana przez Zamawiającego na podstawie złożonego Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówień (dalej – JEDZ) wg wzoru załącznika Nr 2 do SIWZ, na zasadzie spełnia/
nie spełnia.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości 320 000 PLN.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
A) doświadczenie: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich:
— 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali co najmniej jedną dokumentację projektową obejmującą projekt budowlany, STWiRB na
wybudowanie lub przebudowę drogi lub ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej o wartości kosztorysowej
inwestycji drogowej nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto, na którą uzyskano decyzję pozwolenia na budowę,
— 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonali co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie drogi lub ścieżki
rowerowej o nawierzchni asfaltowej o wartości kosztorysowej inwestycji nie mniejszej niż 700 000 PLN brutto.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu wykonanych usług i robót
budowlanych oraz dokumentów potwierdzających, że usługi zostały wykonane należycie, a roboty zostały
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami tymi
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie będzie w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
b) dysponowanie osobami: tj. Zespołem Projektowym w składzie:
— projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bądź też odpowiadające
im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające
wykonywanie funkcji projektanta oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w projektowaniu dróg, na które została
wydana decyzja pozwolenia na budowę;
— projektantem posiadającym uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też
odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
umożliwiające wykonywanie funkcji projektanta;
— kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń bądź też odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające
wykonywanie funkcji kierownika budowy oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w kierowaniu budową dróg;
— kierownikiem robót (1 osoba) posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bądź też odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów umożliwiające wykonywanie funkcji kierownika robót;
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— geodetą (1 osoba) posiadającym uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiarów realizacyjnych i
inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obsługi inwestycji oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych i co
najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku geodety.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, w tym zmiany przewidziane przez Zamawiającego w SIWZ, są określone we wzorze
umowy załączone do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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: 04/08/2017
Czas lokalny: 10:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/08/2017
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 4.8.2017 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 20.

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:
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Wysokość wadium ustala się w kwocie 20 000 PLN, słownie: dwadzieścia tysięcy złotych. Wadium w formie
pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BS Zawadzkie O/Zębowice Nr
rachunku: 82 8909 1029 2002 0000 2437 0003 z dopiskiem na blankiecie przelewu: wadium na zabezpieczenie
oferty przetargowej zadania: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku
Zębowice – Kadłub Wolny (Przebudowa drogi powiatowej nr 1737 O na odcinku Zębowice – Kadłub Wolny).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo
w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa
lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Odwołanie wobec treści
ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także
wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się w
terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587849
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/06/2017
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