Przedmiot: Budowa i remont chodnika na ul. Szkolnej w Dobrem i przy świetlicy w Bronisławiu
Zamawiający: Gmina Dobre
Województwo: kujawsko-pomorskie
Adres: 88-210 Dobre, ul. Dworcowa 6
Telefon: 054 2850125
Fax: 054 2850660
Strona internetowa: www.ugdobre.pl
Data publikacji: 2015-07-17
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobre, 88-210 Dobre, ul. Dworcowa 6, REGON: 00053153600000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest budowa i
remont chodnika na ul. Szkolnej w Dobrem i przy świetlicy w Bronisławiu
W zakres zamówienia wchodzi;
Zadanie nr 1
Budowa i remont chodnika na ul. Szkolnej w Dobrem;
- budowa chodnika w tym zjazdu na odcinku 57,5 m z kostki brukowej.
- remont chodnika wraz ze zjazdem na odcinku 49,5 m - rozbiórka istniejącego o nawierzchni
bitumicznej i wykonanie nowego z kostki brukowej
UWAGA! W ofercie należy pominąć koszty usuwania drzew i karczowania pni.
Zadanie nr 2
Remont chodnika przy świetlicy w Bronisławiu;
- remont chodnika przy świetlicy w Bronisławiu o pow. 73,5 m2 - rozbiórka istniejącego chodnika
betonowego i wykonanie nowego z kostki brukowej
Okres udzielonej gwarancji - min. 60 miesięcy
Opis przedmiotu zamówienia tworzą dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa
2) Odpowiedzi i informacje udzielone podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie art. 38 PZP

3) Projekt budowlany
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
5) Przedmiar
6) Oferta Wykonawcy
Zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę materiałów
równoważnych do opisanych w SIWZ, w zakresie, w jakim SIWZ wskazuje znaki towarowe, patent
lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem zasad i przy spełnieniu wymogów
opisanych w SIWZ. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia), zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisanym. W przypadku zaoferowania równoważności, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać w przygotowanym w tym celu formularzu Opis równoważności, że oferowane
przez niego materiały lub normy spełniają parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim
samym poziomie (nie gorszym), co opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Opis równoważności
oprócz nazwy i producenta oferowanego materiału powinien zawierać opis materiałów sporządzony
przez Wykonawcę lub wykorzystać karty katalogowe (załączone jako integralna część formularza
Opis równoważności) oferowanych materiałów. W przypadku powoływania się na normy
równoważne, Wykonawca powinien podać ich nazwę oraz wykazać w ww. formularzu opis
równoważności, że oferowane przez niego normy spełniają parametry techniczne i funkcjonalne na
co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisywane przez Zamawiającego w SIWZ.
Opis równoważności winien zatem zawierać informacje, które pozwolą Zamawiającemu na
dokonanie porównania parametrów materiałów/norm z parametrami materiałów/norm opisanych w
SIWZ. Instalacje, w których Wykonawca zastosuje materiały/normy równoważne winny osiągać co
najmniej te same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne, co opisane w SIWZ; zastosowane przez
Wykonawcę materiały/normy nie mogą spowodować zmiany technologii wykonania danego
elementu zamawianych robót budowlanych. Przez zmianę technologii rozumie się takie zmiany,
które wymagają zmian w projekcie budowlanym i/lub w projektach wykonawczych.. Opis
równoważności stanowi treść oferty Wykonawcy. Opis równoważności winien zostać podpisany
przez Wykonawcę. UWAGA! Wszędzie tam, gdzie w SIWZ pojawiają się określenia wskazujące
znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy uznać, iż wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. Niniejsze dotyczy także wskazania norm (tj. norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
budowa i remont chodnika na ul. Szkolnej w Dobrem i przy świetlicy w Bronisławiu
W zakres zamówienia wchodzi;
Zadanie nr 1
Budowa i remont chodnika na ul. Szkolnej w Dobrem;
- budowa chodnika w tym zjazdu na odcinku 57,5 m z kostki brukowej.
- remont chodnika wraz ze zjazdem na odcinku 49,5 m - rozbiórka istniejącego o nawierzchni
bitumicznej i wykonanie nowego z kostki brukowej
UWAGA! W ofercie należy pominąć koszty usuwania drzew i karczowania pni.
Zadanie nr 2
Remont chodnika przy świetlicy w Bronisławiu;
- remont chodnika przy świetlicy w Bronisławiu o pow. 73,5 m2 - rozbiórka istniejącego chodnika
betonowego i wykonanie nowego z kostki brukowej
Okres udzielonej gwarancji - min. 60 miesięcy
Opis przedmiotu zamówienia tworzą dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:
1) Umowa

2) Odpowiedzi i informacje udzielone podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie art. 38 PZP
3) Projekt budowlany
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
5) Przedmiar
6) Oferta Wykonawcy
Zgodnie z art. 29 ust. 3 pzp Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przez Wykonawcę materiałów
równoważnych do opisanych w SIWZ, w zakresie, w jakim SIWZ wskazuje znaki towarowe, patent
lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, z zachowaniem zasad i przy spełnieniu wymogów
opisanych w SIWZ. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą norm (tj. norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemów odniesienia), zgodnie z art. 30 ust. 4 pzp Zamawiający dopuszcza
rozwiązania równoważne opisanym. W przypadku zaoferowania równoważności, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać w przygotowanym w tym celu formularzu Opis równoważności, że oferowane
przez niego materiały lub normy spełniają parametry techniczne i funkcjonalne na co najmniej takim
samym poziomie (nie gorszym), co opisane przez Zamawiającego w SIWZ. Opis równoważności
oprócz nazwy i producenta oferowanego materiału powinien zawierać opis materiałów sporządzony
przez Wykonawcę lub wykorzystać karty katalogowe (załączone jako integralna część formularza
Opis równoważności) oferowanych materiałów. W przypadku powoływania się na normy
równoważne, Wykonawca powinien podać ich nazwę oraz wykazać w ww. formularzu opis
równoważności, że oferowane przez niego normy spełniają parametry techniczne i funkcjonalne na
co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisywane przez Zamawiającego w SIWZ.
Opis równoważności winien zatem zawierać informacje, które pozwolą Zamawiającemu na
dokonanie porównania parametrów materiałów/norm z parametrami materiałów/norm opisanych w
SIWZ. Instalacje, w których Wykonawca zastosuje materiały/normy równoważne winny osiągać co
najmniej te same parametry funkcjonalne i eksploatacyjne, co opisane w SIWZ; zastosowane przez
Wykonawcę materiały/normy nie mogą spowodować zmiany technologii wykonania danego
elementu zamawianych robót budowlanych. Przez zmianę technologii rozumie się takie zmiany,
które wymagają zmian w projekcie budowlanym i/lub w projektach wykonawczych.. Opis
równoważności stanowi treść oferty Wykonawcy. Opis równoważności winien zostać podpisany
przez Wykonawcę. UWAGA! Wszędzie tam, gdzie w SIWZ pojawiają się określenia wskazujące
znaki towarowe, patent lub pochodzenie przedmiotu zamówienia, należy uznać, iż wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy lub równoważne. Niniejsze dotyczy także wskazania norm (tj. norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452330009
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest
wnieść wadium w wysokości 2.000,- zł.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu;
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych;
- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620)).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w
Dobrem nr 19 9549 1011 0010 0188 2010 0001. Środki powinny znaleźć się na koncie
Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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: Okres gwarancji
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ugdobre.pl
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2015-08-03 godzina: 11:00, miejsce: Urząd Gminy Dobre, ul. Dworcowa 6, 88 - 210 Dobre
(sekretariat)
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

