
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Nowy Dwór Gdański:  

Remont drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew (Lichnowy) na odcinku Ostaszewo - Nowa 

Cerkiew zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański. 

Numer ogłoszenia: 115022 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski , ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór 

Gdański, woj. pomorskie, tel. 55 2473668, faks 55 2473670. 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.nowydworgdanski.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 

zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-

Nowa Cerkiew (Lichnowy) na odcinku Ostaszewo - Nowa Cerkiew zlokalizowanej w Województwie 

Pomorskim, na terenie powiatu Nowy Dwór Gdański.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont 

drogi powiatowej nr 2337G Ostaszewo-Nowa Cerkiew zlokalizowanej w Województwie Pomorskim, na terenie 

powiatu Nowy Dwór Gdański. Celem wykonania remontu jest przywrócenie pełnej przejezdności drogi, której 

nawierzchnia znajduje się w złym stanie technicznym. W ramach inwestycji przewiduje się: - remont 

nawierzchni jezdni z doprowadzeniem nośności do kategorii ruchu - KR2; - wysokościowe dowiązanie zjazdów 

na drogi poprzeczne i posesje do projektowanej niwelety; - oczyszczenie istniejących poboczy z roślin, 

wykonanie spadków poboczy do rowu; - wykonanie gruntowych poboczy z mieszanki optymalnej; - wykonanie 

oznakowania poziomego. Łączna długość remontowanego odcinka wynosi 2300 mb. Długości przebudowy 

zjazdów ograniczono do niezbędnego minimum wynikającego z potrzeby powiązania sytuacyjnego i 

wysokościowego. Zamawiający informuje, że zamówienie publiczne jest finansowane w ramach: Umowy nr 05-

P-NPPDL-13 z dnia 13 marca 2013r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania 

realizowanego w ramach programu wieloletniego pn. -Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II 

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:        Zakończenie: 22.07.2013. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 

TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 
Informacja na temat wadium: 1.W przedmiotowym postępowaniu każdy wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości 10.000,00 zł -dziesięć tysięcy złotych i 00-100. 2.Wadium 

wnosi się przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający 

będzie uważał za skuteczny w chwili uznania rachunku zamawiającego. 3.Wadium musi obejmować cały okres 

związania ofertą i może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, wniesiony na 

rachunek bankowy Zamawiającego, w Żuławskim Banku Spółdzielczym w Nowym Dworze Gdańskim nr: 43-

8306-0003-0000-4734-2000-0120, z dopiskiem -Wadium przetargowe na remont drogi. 2)poręczeniach 

bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest 

zawsze poręczeniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 

5)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. 109, poz. 1158, z późn. zmianami. 

4.Potwierdzenie dokonania przelewu -dot. wadium wniesionego w pieniądzu, należy dołączyć do oferty w 

postaci oryginału obejmujące okres związania Wykonawcy ofertą. 5.Wadium w innej postaci niż w pieniądzu, 

wymienionej w ust. 1 lit. b do e w postaci oryginału, obejmujące okres związania Wykonawcy ofertą -30 dni- 

należy dołączyć do oferty. 6.Zamawiający wyklucza wadium w innej postaci niż określone wyżej. 7.Wadium 

wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na osobnym rachunku bankowym. 8.Oferty nie zabezpieczone 

wadium przetargowym będą traktowane jako nie spełniające wymagań przetargu i na tej podstawie zostaną 

odrzucone. 9.Zatrzymanie lub zwrot wadium następuje w terminach i na zasadach określonych w przepisach 

ustawy Pzp. 

III.2) ZALICZKI 



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 Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, dotyczy to także 

wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek spełnia wykonanie 3 robót budowlanych w zakresie np. budowa, przebudowa, 

rozbudowa, -modernizacja-, remont drogi i wartości zbliżonych do przedmiotu zamówienia -

zamawiający określa minimalną wartość prac budowlanych na poziomie 1.400 tys. zł. brutto 

za każdą z udokumentowanych robót, 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie, dotyczy to także 

wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek spełnia dysponowanie: dysponowanie 1 osobą, będącą członkiem właściwej Izby 

Samorządu Zawodowego, posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w 

branży drogowej. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
o Warunek spełnia posiadanie: ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności 

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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz robót budowlanych 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, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 

miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, 

czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 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 do 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące 

podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca: 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia; 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 

przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 



 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na 

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 

III.4.2. 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy 

kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Zamawiający żąda by wykonawca wraz z ofertą złożył -Listę podmiotów należących do tej samej grupy 

kapitałowej-o której mowa w Art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo -Informację-, iż nie należy do grupy 

kapitałowej. 

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.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 
1.Na podstawie art. 144, ust. 1, ustawy Pzp, Zamawiający, dla zapewnienia prawidłowej realizacji zadania, 

dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartych w umowie o zamówienie publiczne i określa 

warunki dokonywania tych zmian. W szczególności zmiany zapisów umowy mogą nastąpić w określonych 

sytuacjach. 2.Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastąpią: 1)niekorzystne warunki 

atmosferyczne, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w sposób zgodny z obowiązująca technologią 

w tym przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów -np. niskie temperatury, ulewne deszcze; 

2)klęski żywiołowe; 3)zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, 

wodnymi itp, w szczególności: odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, istnienie 

podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych inne przeszkody; 4)zmiany będące 

następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie realizacji umowy 

przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub 

dokumentacji technicznej urządzeń; 5)zmiany będące następstwem działania organów administracji, w 

szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji 

dodatkowych decyzji, zezwoleń, itp. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej, konieczność uzyskania wyroku sądowego, 

lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy, 

konieczność zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich, w tym grup społecznych lub zawodowych 

nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy; 6)inne 

przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia 

działań w celu wykonania umowy. 7)W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych 

powyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia 

wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty. 3.Zmiany osobowe w zakresie: 1)zmiana osób, realizujących 

przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w 

ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i górnicze lub w innych ustawach; 2)zmiana osób przy pomocy 

których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od których wymagano określonego doświadczenia lub 

wykształcenia na inne legitymujące się doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg SIWZ. 

4.Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: 1)zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania 

przedmiotu umowy, 2)zmiana zasad dokonywania odbiorów świadczonych robót budowlanych. 5.Płatności w 

zakresie: zmiana terminu płatności wynikająca z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy. 6.Pozostałe 

okoliczności powodujące możliwość zmiany umowy: 1)siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu 

umowy; 2)zmiana obowiązującej stawki VAT -będzie dotyczyła wynagrodzenia brutto; 3)zmiana sposobu 

rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez 

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; 

4)rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie 

przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione 

świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy 

planowanymi świadczeniami; 5)kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących 



uniknięcie kolizji; 6)wydłużenie okresu gwarancji lub rękojmi, o dowolny okres; 7)zmiany uzasadnione 

okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc z uwzględnieniem faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w 

wysokości, o której mowa w art. 397 Ksh. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 

http://www.bip.nowydworgdanski.pl/97,przetargi.html 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w 

Nowym dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława Sikorskiego 23. pok. 17. 

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:  
08.04.2013 godzina 10:00,  

miejsce: Starostwo Powiatowe w Nowym dworze Gdańskim 82-100 Nowy Dwór Gdański ul. gen. Władysława 

Sikorskiego 23. pok. 20 - sekretariat. 

 

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: Zamawiający informuje, że zamówienie publiczne jest finansowane w ramach: Umowy nr 05-

P/NPPDL/13 z dnia 13 marca 2013r. o dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa zadania realizowanego 

w ramach programu wieloletniego pn. -Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II 

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój.. 

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: nie 

 


