
Górzno: Budowa ścieżki turystycznej Źródła Brynicy wraz z małą infrastruktur ą 
Numer ogłoszenia: 451750 - 2013; data zamieszczenia: 06.11.2013 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy , ul. Czarny Bryńsk 1, 
87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 494 58 14 (23) 698 35 24, faks 56 621 73 
10. 

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.g-lpk.pl 
• Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: wojewódzka samorządowa jednostka 
organizacyjna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKRE ŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki turystycznej 
Źródła Brynicy wraz z małą infrastrukturą. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż dwóch wiat drewnianych i trzech tablic 
informacyjnych dużych posadowionych za pomocą kotw stalowych ocynkowanych 
zakotwionych na uprzednio wykonanych fundamentach betonowych oraz wykonanie, 
dostawę i montaż poprzez wkopanie w ziemię następujących elementów: 10 tablic 
informacyjnych małych, 9 stołów wraz z ławami i 5 drogowskazów.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.20.00-1, 45.42.21.00-2, 34.92.82.10-3, 
45.11.12.00-0. 

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:  Rozpoczęcie: 
01.04.2014. 



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

III.1) WADIUM  

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI  

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 
ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 
oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 
ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 
oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 
ust. 1 PZP; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art.23 PZP, 
oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 
poprzez wykazanie dysponowania przynajmniej jedną osobą posiadającą 
uprawnienia ogólnobudowlane do kierowania robotami budowlanymi. W 
zakresie wyżej wymienionych uprawnień zamawiający uzna równoważne 
kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne niż Rzeczpospolita 
Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej 



oraz państwa członkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu 
(EFTA). 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu 
poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 
ust. 1 PZP. (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej 
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, 
oceniany będzie ich łączne spełnienie powyższego warunku). 

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 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 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; 

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

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; 

• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 
ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada: 



III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że: 

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 
ofert; 

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) 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b PZP, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b PZP, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 PZP; aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert; listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu 
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 
że 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 



Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: zmiany terminu realizacji umowy w 
przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się 
wykonawcy do zmiany; zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów władzy 
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia; 
zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć 
pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska archeologiczne); 
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez zamawiającego; 
zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót zamiennych; zmiany 
terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i opóźnień zawinionych przez 
Zamawiającego; zamiany terminu realizacji umowy w przypadku działania siły wyższej (np. 
klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót; ograniczenie 
zakresu robot wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu 
Prawa budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót i 
były konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówienia; zmiany osób odpowiedzialnych za 
nadzór nad realizacją przedmiotu umowy. Zmiana którejkolwiek osób w trakcie realizacji 
przedmiotu zamówienia, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga 
pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w 
terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i 
doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia 
osób wymaganego postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 
wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; zmiana 
podwykonawców robót w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub 
wykonawcy po uzyskaniu zgodny Zamawiającego; w przypadku urzędowej zmiany stawki 
VAT. W uzasadnionych przypadkach, w trakcie prowadzenia robót, dopuszcza się 
wprowadzenie zmian do dokumentacji projektowej, za zgodą zamawiającego na wniosek 
Wykonawcy. Wprowadzenie zmian proponowanych przez wykonawcę dopuszcza się pod 
następującymi warunkami: zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii 
wykonania elementu robót; rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt; projekt zamienny zostanie 
zaakceptowany przez nadzór autorski i zatwierdzony przez Zamawiającego; zmiana ta nie 
wpłynie na zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane 
rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.g-lpk.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy; Czarny Bryńsk 1; 87-320 Górzno. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  21.11.2013 godzina 10:00, miejsce: siedziba Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego; Czarny Bryńsk 1; 87-320 Górzno. 

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:  Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach umowy o 
dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie 



Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko, V oś priorytetowa Ochrona przyrody i 
kształtowanie postaw ekologicznych; Działanie 5.1 Wspieranie kompleksowych projektów z 
zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz 
zachowanie różnorodności gatunkowej; Konkurs 5.1.3 Budowa lub modernizacja małej 
infrastruktury służącej zabezpieczeniu obszarów chronionych przed nadmierną i 
niekontrolowaną presją turystów.. 

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 

 


