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Ogłoszenie nr 510196590-N-2019 z dnia 18-09-2019 r.
Gmina Miejska Zgorzelec: Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu
Przygoda z Nysą etap V
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie dotyczy projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(EFRR) w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 pod nazwą:
Przygoda z Nysą - zagospodarowanie turystyczne pogranicza polsko-niemieckiego - etap V. Oś
priorytetowa programu Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 573186-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Miejska Zgorzelec, Krajowy numer identyfikacyjny 23082154600000, ul. ul. Domańskiego
7, 59-900 Zgorzelec, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 77 56 988, e-mail
wzp@zgorzelec.com, faks 075 77 56 988.
Adres strony internetowej (url): http://bip.um-zgorzelec.dolnyslask.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zagospodarowanie Zalewu Czerwona Woda etap I w ramach projektu Przygoda z Nysą etap V
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WZP.271.1.17.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
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innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem I etapu robót dot.
zagospodarowania terenu Zalewu Czerwona Woda. 2) Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
przy ul. Górnowiejskiej, ul. Rzeczki Górne oraz ul. Widok w Zgorzelcu, Obr XII na działkach o
numerach: 2/3, 17/3, 23, 24, 25, 25/15, 26, 27, 36, 37, 38/2, 41, 42. Teren inwestycji jest objęty
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, przyjętym Uchwałą Nr 165/08 Rady
Miasta Zgorzelec z dnia 24 kwietnia 2008r. - tereny oznaczone symbolami: US1.RLP1. 3) Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: a) rozbiórkę elementów przewidzianych w
dokumentacji projektowej do usunięcia w zakresie I etapu robót, b) budowę ciągów pieszorowerowych o nawierzchni asfaltowej od ul. Górnowiejskiej, c) budowę ciągów pieszo-rowerowych
o nawierzchni asfaltowej od ul. Górnowiejskiej do ul. Widok, d) budowę ścieżek leśnych od strony
południowej o nawierzchni asfaltowej i z kostki betonowej, e) budowę ścieżek pieszych o
nawierzchni z płyt kamiennych, f) budowę przedeptów z bali drewnianych, g) budowę ścieżki
konnej o nawierzchni z piasku płukanego , h) wykonanie kładki pieszo-rowerowo-konnej przez
rzekę w ciągu ścieżek leśnych, i) wykonanie kładki pieszo-rowerowej przez rzekę w ciągu ścieżek
leśnych, j) wyposażenie ścieżek zdrowia w urządzenia rekreacyjne, k) budowę brodu przez rzekę w
ciągu ścieżek konnych, l) montaż elementów małej architektury, m) wykonanie sieci zasilającej
obejmującej I etap robót, n) wykonanie sieci oświetlenia terenu obejmującej I etap robót (lampy S1S29 i S75-S86), o) wykonanie zabezpieczenia terenu kamieniołomu przed osuwającą się
zwietrzeliną skalną poprzez wykonanie ogrodzenia drewnianego, p) wykonanie rekultywacji
terenów zielonych w zakresie I etapu robót dot. zagospodarowania terenu Zalewu Czerwona Woda.
4) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacjach
projektowych, stanowiących Załącznik Nr 1 do SIWZ, w skład których wchodzą: a) projekt
budowlany; b) projekt wykonawczy; c) ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;
d) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót; e) przedmiar robót; f) decyzja
pozwolenia na budowę; g) pozostałe dokumenty i uzgodnienia. Przedmiary robót zostały załączone
do ww. dokumentacji w celu informacyjnym, natomiast nie mogą stanowić jedynej podstawy
wyceny. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe oszacowanie ilości robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu zamówienia. 5) Rozwiązania równoważne: a) W przypadku, kiedy w opisie
przedmiotu zamówienia wskazane zostaną znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie mógł opisać przedmiotu zamówienia za pomocą
dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich
sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny
proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. b) W sytuacjach, kiedy Zamawiający
opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30
ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym; c) Ilekroć w
opisie przedmiotu zamówienia podane zostały wskazania dotyczące określonej marki, znaku
towarowego, producenta, dostawcy, materiałów lub norm, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy
Pzp oznacza to, że Zamawiający użył powyższych określeń jako przykładowych i pomocniczych. d)
Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych w stosunku do
opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub
lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniżą określonych w dokumentacji standardów. e)
Wykonawca, który zaproponuje urządzenia, instalacje, materiały oraz inne elementy jako
równoważne, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą „Opisu oferowanych rozwiązań
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równoważnych” oraz stosownych dokumentów. Treść tych dokumentów powinna być na tyle
szczegółowa i jednoznaczna, aby Zamawiający przy ocenie oferty mógł ocenić spełnienie wymagań
dotyczących tych parametrów oraz rozstrzygnąć, czy zaproponowane rozwiązania są równoważne.
Oznacza to, że na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, że zaoferowane przez niego
rozwiązania są równoważne w stosunku do opisanych przez Zamawiającego. Wszystkie
zaproponowane przez Wykonawcę równoważne rozwiązania muszą posiadać parametry techniczne i
funkcjonalne nie gorsze od określonych w dokumentacji oraz posiadać stosowne dopuszczenia i
atesty. 6) Materiały zastosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót muszą być nowe i
nieużywane, odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w dokumentacji
projektowej, posiadać wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również
świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczeństwa. 7) Jeżeli w dokumentacji
projektowej powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne
towary oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powołanych norm i przepisów. 8) Podwykonawstwo: a) W przypadku, gdy
Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców,
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom i podania nazw (firm) tych podwykonawców, zgodnie z treścią
Formularza Nr 1 do SIWZ. W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą
zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca zrealizuje zamówienie
samodzielnie. b) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia. c) Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, o których mowa w art. 36
ust. 2 pkt. 11 ustawy Pzp, zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym Formularz Nr 5 do
SIWZ. 9) Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp. a) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, przez Wykonawcę lub podwykonawcę lub
dalszych podwykonawców, wszystkich osób, które podczas realizacji zamówienia będą wykonywały
czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót w zakresie budownictwa, tj. prace
fizyczne pod kierownictwem pracodawcy, w miejscu i czasie przez niego wskazanym – polegające
na: - przygotowaniu zaplecza budowy; - wykonywaniu robót ogólnobudowlanych i elektrycznych
wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia a wynikających z zakresu robót budowlanych (ppkt
3 niniejszego punktu); - wykonywaniu prostych prac fizycznych w budownictwie tj.: przenoszenie
materiałów budowlanych, sprzątanie terenu budowy. Powyższy wymóg nie dotyczy osób, które
kierują wykonywaniem ww. prac – zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych dotyczącą art.
29 ust. 3a ustawy Pzp. b) Wykonawca lub podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany
jest zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w
przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, wykonawca lub
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. c) W terminie do 7 dni roboczych od
dnia podpisania umowy Wykonawca złoży zamawiającemu oświadczenie (własne i/lub
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy), zawierające informację o zatrudnionych osobach, o
czasie trwania umowy oraz czynnościach wykonywanych przez wskazane osoby. d) postanowienia,
dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały
opisane w projekcie umowy stanowiącym Formularz Nr 5 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
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II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV: 45220000-5, 45316100-6, 45221110-6, 77000000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2392432.89
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Nazwa wykonawcy: Lider konsorcjum - Ryszard Droszcz prowadzący dzialalność gospodarczą pod
nazwą Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa "RICARDO"
Email wykonawcy: ricardo2003@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Górnicza 35
Kod pocztowy: 59-900
Miejscowość: Zgorzelec
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Nazwa wykonawcy: Uczestnik konsorcjum - Roman Martynowski prowadzący działalność
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gospodarczą pod nazwą Budromax
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rząsiny 104A
Kod pocztowy: 59-620
Miejscowość: Gryfów Śląski
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2511576.25
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2511576.25
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4058250.74
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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