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Ogłoszenie nr 510156768-N-2019 z dnia 29-07-2019 r.
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: „Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi w Słupsku” w ramach zadania
inwestycyjnego pn. „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I”
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 558149-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540128609-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, Krajowy numer identyfikacyjny 22122171500000, ul. Przemysłowa 73,
76-200 Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59 841 00 91, e-mail zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59
848 37 35.
Adres strony internetowej (url): http://www.zimslupsk.com
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi w Słupsku” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program chodnikowy –
likwidacja barier architektonicznych wraz z wymianą nawierzchni – etap I”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP5.261.3.2019
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 innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na
innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy chodnika wzdłuż rzeki Słupi w Słupsku – z
podziałem na dwa zadania. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 1) Zadanie nr 1
– Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi, 2) Zadanie nr 2 – Montaż elementów małej architektury wzdłuż chodnika nad
rzeką Słupią. Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch części zamówienia (zadań). 3. Zakres przedmiotu
zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Zadanie nr 1 - Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi: a) kody CPV:
45233222-1 – roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 43233260-9 – roboty budowlane w
zakresie dróg pieszych 45233253-7 – roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych 45112710-5 – roboty w zakresie
kształtowania terenów zielonych b) przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi, na działce nr 380 obręb 13 Miasta Słupska, o
długości około 350 m z uwzględnieniem dowiązań do istniejących dojść, polegająca na rozebraniu istniejącej nawierzchni
włącznie z obrzeżami i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej, c) roboty przygotowawcze (rozbiórki), d)
wykonanie robót ziemnych, e) ustawienie krawężników, f) wykonanie podbudów i nawierzchni, g) roboty wykończeniowe,
w tym odtworzenie zieleni h) przyjęte rozwiązania projektowe: -chodnik – rozbiórka istniejącej i ułożenie nowej
nawierzchni z kostki betonowej w kolorze szarym, na podsypce cementowo – piaskowej, -remont cieku podchodnikowego,
-zieleń – odtworzenie istniejących zieleńców poprzez humusowanie i obsianie trawą. 2) Zadanie nr 2 - Montaż elementów
małej architektury wzdłuż chodnika nad rzeką Słupią: a) Kody CPV: 45233293-9 – instalowanie mebli ulicznych
45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu b) demontaż istniejących elementów małej architektury wraz z ich
wywozem do magazynu Zamawiającego lub utylizacją, c) dostawa i montaż nowych elementów małej architektury, tj.:
-ławek parkowych – 8 szt., -koszy na odpady – 6 szt., -koszy na psie odchody – 2 szt., -stojaków rowerowych – 4 szt.,
-balustrady ochronnej – 50 mb. 4. Wykonawca zobowiązywany będzie w ramach wykonywanych robót w każdej z części
do: 1) zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego przed uszkodzeniem, 2) przed rozpoczęciem robót należy
wyznaczyć strefy ochronne dla wszystkich drzew w granicach prowadzonych robót (oznaczone trwale w terenie, mogą być
np. wygrodzone); średnica strefy winna być wyznaczona zgodnie ze współczesną wiedzą dendrologiczną w oparciu o
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gatunek drzew i ich stan zdrowotny. Prace ziemne lub inne działania wykonywane z wykorzystaniem sprzętu
mechanicznego czy urządzeń mechanicznych, w obrębie bryły korzeniowej i korony drzew lub zieleni niskiej powinny być
wykonane w sposób najmniej szkodzący drzewom i krzewom. Prace należy przeprowadzać ze szczególną ostrożnością, aby
nie uszkodzić roślinności wysokiej i niskiej, w tym jej systemu korzeniowego oraz korony. W razie potrzeby
zabezpieczenia pni drzew przed uszkodzeniem osłonami. 5. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany zgodnie z
art. 31 ustawy Pzp za pomocą dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisanym w dokumentacji projektowej za pomocą 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. 6. Wykonawca
zobowiązany jest do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia wyłącznie z materiałów
i urządzeń fabrycznie nowych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie,
objętych certyfikatem w zakresie tzw. znaku bezpieczeństwa, wskazującego na zgodność z Polską Normą, aprobatą
techniczną i właściwymi przepisami technicznymi zgodnie z art. 10 ustawy z 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). 7. W przypadku, gdy w opisie zamówienia zostało wskazane
pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń, Zamawiający dopuszcza oferowanie
materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że gwarantują one realizację robót w zgodzie z Prawem
Budowlanym i odpowiednimi normami, zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
opisie zamówienia oraz zostaną one wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego. 8. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz założone w projekcie parametry techniczne. 9. W przypadku potrzeby zmiany materiałów na etapie realizacji robót
Wykonawca przed ich zastosowaniem musi uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. 10. W przypadku stwierdzenia, że
roboty wykonywane są niezgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami lub SIWZ Zamawiający może
odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 11. Zamawiający
wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane roboty budowlane stanowiące przedmiot niniejszego
zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego całego zadania objętego niniejszym
zamówieniem. 12. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi na wykonane roboty budowlane stanowiące
przedmiot niniejszego zamówienia na okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 13.
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób
wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności z zakresu: prowadzenia robót przygotowawczych, prowadzenia
robót ziemnych, ustawienia krawężników, wykonania podbudów i nawierzchni, demontażu elementów małej architektury,
montażu nowych elementów małej architektury, robót wykończeniowych. 14. W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez
Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.
3.13 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 15.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie
Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt 3.13 SIWZ
czynności w trakcie zamówienia: 1) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy
lub podwykonawcy; 2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia
umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr
PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 3) zaświadczenie właściwego oddziału
ZUS, potwierdzające opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 4) poświadczoną za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. 16. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 3.13 SIWZ czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie
żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 3.13 SIWZ czynności. 17. W
przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 18. Roboty budowlane będą
realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Program chodnikowy – likwidacja barier architektonicznych wraz z
wymianą nawierzchni etap I”, w oparciu o dokumentację projektową, Specyfikację Techniczną Wykonania i Obioru Robót
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opracowanych przez RedRoad Biuro Projektów Bartosz Waczyński z siedzibą w Gdańsku, ul. Świętokrzyska 51/4. 19.
Warunki realizacji przedmiotu zamówienia wskazano we wzorze Umowy stanowiącym Załącznik Nr 8A i 8B do SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV: 45233222-1, 43233260-9, 45233253-7, 45112710-5, 45233293-9, 45111291-4

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
CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Przebudowa chodnika wzdłuż rzeki Słupi

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 477135.03
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
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: 3
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: GG Firma Drogowa Artur Głuchaczka Łukasz Głuchaczka Sp. J
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brzeźno Lęborskie 4/11
Kod pocztowy: 84-213
Miejscowość: Brzeźno Lęborskie
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 437232.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 430500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 700045.10
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:
CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Montaż elementów małej architektury wzdłuż chodnika nad
rzeką Słupią
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Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny
najkorzystniejszej oferty. Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – bezpośrednio
przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 50.000,00 zł brutto. W
przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 2 – Montaż elementów małej architektury wzdłuż chodnika nad rzeką
Słupią, oferty złożyli Wykonawcy: 1. Zakład Robót Drogowych FRAGES Franciszek Gesner, ul. Kalinowa 8, 76-251
Kobylnica Cena oferty – 46.263,15, okres gwarancji – 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót
budowlanych 2. „Krężel” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica Cena oferty – 100.798,50 zł, okres gwarancji - 60
miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót budowlanych W dniu 11 lipca 2019 r. Zamawiający odrzucił
ofertę Zakładu Robót Drogowych FRAGES Franciszek Gesner, ul. Kalinowa 8, 76-251 Kobylnica na podstawie art. 89 ust. 1
pkt 2, tj. jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w kosztorysach ofertowych brakuje
informacji dotyczącej stawki roboczogodziny, kosztów pośrednich, kosztów zakupu oraz zysku Wykonawcy. Po dokonaniu
oceny oferty pod względem rachunkowym złożonej przez „Krężel” Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 1, 76-251 Kobylnica,
stwierdzono, że oferta z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. Mając powyższe na uwadze
Zamawiający postanowił jak na wstępie
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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