
Górzno: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego w Rudzie 
Numer ogłoszenia: 227164 - 2014; data zamieszczenia: 07.07.2014 
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 

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: Utworzenie Ośrodka Edukacji 
Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego 
Parku Krajobrazowego w Rudzie, na działkach 7046/5 i 7046/6, obręb Fiałki, gmina Górzno, 
87-320 Górzno. W zakres prac wchodzi: 1) rozbiórka, dobudowa i adaptacja budynku na 
ośrodek edukacji ekologicznej 2) budowa pompy ciepła wraz z montażem towarzyszącej 
infrastruktury 3) budowa schronu na rowery oraz magazynu na sprzęt do badania i 
monitoringu środowiska 4) wykonanie utwardzonego placu postojowego 5) wykonanie 
ogrodzenia stałego 6) wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej do Ośrodka 7) budowa małej 
oczyszczalni ścieków bytowych 8) zabezpieczenie terenu inwestycji przed dostępem osób 
niepowołanych 9) oddzielenie gruzu z materiałów porozbiórkowych w celu wykorzystania do 
przyszłego utwardzenia dróg i parkingów; wywóz i utylizacja pozostałych materiałów 
porozbiórkowych 10) uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów (w tym mapy do celów 
projektowych), wykonanie ekspertyz, pomiarów i badań (także badań geologicznych gruntu) 
koniecznych do prawidłowej realizacji prac projektowych i robót budowlanych 11) 
sporządzenie projektów uzupełniających i uszczegóławiających projekty budowlane 12) 
sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 13) wykonanie robót 
budowlanych na podstawie opracowanych i zatwierdzonych projektów; sprawowanie nadzoru 
autorskiego; zasypanie wykopów, uporządkowanie i wyrównanie terenu po wykonaniu robót; 
wykonanie dokumentacji powykonawczej; uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7. 



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: 
30.04.2015. 

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

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 poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP oraz nie 
podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych; (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 poprzez złożenie 
wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie 
mniejszej niż 1.000.000,00 zł każda, polegające na budowie obiektów 
użyteczności publicznej, przy czym przynajmniej jedna z tych robót 
budowlanych winna być wykonana w obiekcie objętym ochroną konserwatora 
zabytków, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane w 
sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały, czy zostały wykonane 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnieniu warunki określone 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.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku poprzez wykazanie 
dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. dysponuje 
co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia: a) architektoniczne do 
projektowania obiektu budowlanego b) do projektowania i kierowania 
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, c) do 
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i 
kanalizacyjnych, d) do kierowania robotami budowlanymi związanymi z 
obiektem budowlanym w zakresie instalacji sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych, które są członkami właściwej izby 
samorządu zawodowego (wymaganie minimum - po jednej osobie z minimum 
3-letnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi) jeżeli przepisy tego 
wymagają. 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku poprzez złożenie 
oświadczenia o spełnieniu warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. PZP oraz przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku 
inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej gospodarczej działalności 
budowlanej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000,00zł; (w przypadku ubiegania 
się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w 
trybie art. 23 PZP oceniane 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 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; 



• określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez 
wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach 
budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie 
Co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł 
każda, polegające na budowie obiektów użyteczności publicznej, przy czym 
przynajmniej jedna z tych robót budowlanych winna być wykonana w obiekcie 
objętym ochroną konserwatora zabytków, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty te 
zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały, 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. 

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) 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 
sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 
niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełniania w/w warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formułą Spełnia - Nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach wyszczególnionych w rozdziale V SIWZ. Z treści załączonych dokumentów 
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby 
jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 

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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy: 1) zmiany terminu realizacji umowy 
w przypadku zmiany dokumentacji projektowej o czas niezbędny dla dostosowania się 
wykonawcy do zmiany; 2) zmiany terminu na skutek działań osób trzecich lub organów 
władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji 
zamówienia; 3) zmiany terminu w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można 
było przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności (np. ewentualne wykopaliska 
archeologiczne); 4) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku zawieszenia robót przez 
zamawiającego; 5) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wykonania robót 
zamiennych; 6) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia przestojów i 
opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 7) zmiany terminu realizacji umowy w 
przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki), mającej bezpośredni wpływ 
na terminowość robót; 8) 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; 9) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i 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; 10) wystąpienia oczywistych 
omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 11) zmiana podwykonawców robót w 
przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek zamawiającego lub wykonawcy po uzyskaniu 
zgodny Zamawiającego; 12) w przypadku urzędowej zmiany stawki VAT. 13) 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: a) zmiana może dotyczyć jedynie technologii robót lub technologii wykonania 
elementu robót, b) rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, c) projekt zamienny zostanie zaakceptowany 
przez nadzór autorski i zatwierdzony przez Zamawiającego, d) zmiana ta nie wpłynie na 
zwiększenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji gdy proponowane 
rozwiązanie wiązałoby się ze zwiększeniem kosztów wykonania robót zamiennych. 3. W 
przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w ust. 2 pkt. 1 - 9 strony ustalą nowe 
terminy realizacji, z tym, że minimalny okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie 
okresowi przerwy lub postoju. 4. W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu 
zamówienia wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w 
formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłużenia terminu jego ważności. 5. W 
żadnym wypadku Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymania prac, odmowy ich 
wykonania bez zgody Zamawiającego. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą 
być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem 
nieważności. Fakt zaistnienia takich okoliczności podlegać będzie każdorazowo ocenie 
Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają obopólnej zgody stron. 

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-Lidzbarskiego Park Krajobrazowy, Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert:  22.07.2014 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 projektu pn. 
Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 
Krajobrazowego w Rudzie, dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu 



Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, działanie 2.6. 
Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych.. 

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: tak 

 


