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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:140646-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Zielona Góra: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
2019/S 061-140646
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Zielona Góra
ul. Podgórna 22
Zielona Góra
65-424
Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Zielona Góra, Departament Organizacyjny - Biuro Zamówień Publicznych
Tel.: +48 684564419
E-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl
Faks: +48 684564455
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielona-gora.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.zielona-gora.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku
miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze
Numer referencyjny: DO-ZP.271.20.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
45111291

27/03/2019
S61
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1/7

Dz.U./S S61
27/03/2019
140646-2019-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

2/7

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Dokończenie zadania pn.: Zagospodarowanie terenu
wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach
zadania pn. Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry –
Miasto Zielona Góra.
2. Przedmiotem inwestycji jest dokończenie zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego
Myszka – Gęśnik na cele parku miejskiego Park Odkrywców w Zielonej Górze w ramach zadania pn.
Rewitalizacja obszarów miejskich na terenie miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona
Góra”.
3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robót i inwentaryzacją zawartymi w załączniku nr I.4 do SIWZ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
77300000
31527200
37535200
45000000
45111200
45111213
45111250
45112300
45112330
45112440
45112700
45112710
45112711
45112720
45112723
45212120
45233162
45223800
45233161
45233200
45233222
45233253
45233260
45233293
45233340
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45236000
45242000
45247200
45310000
45315300
45315100
45316100
45111230
II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zielona Góra

II.2.4)

Opis zamówienia:
W ramach przedsięwzięcia budowlanego obejmującego zagospodarowanie terenu wzdłuż cieku wodnego
Myszka-Gęśnik na cele parku miejskiego należy wykonać następujące elementy:
1) Dokończenie kładek nad ciekiem wodnym,
2) Dokończenie zbiornika spiętrzającego wraz z zastawką,
3) Dokończenie ścieżek o nawierzchni drewnianej,
4) Dokończenie ścieżek z nawierzchni mineralnej,
5) Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych,
6) Dokończenie ścieżek o nawierzchni z kostki brukowej oraz schodów terenowych,
7) Kompletne wykonanie miejsca do plażowania oraz miejsca pod hamaki,
8) Kompletne wykonanie zjeżdżalni na skarpie,
9) Kompletne wykonanie podestów drewnianych z siatkami nad ciekiem wodnym,
10) Kompletne wykonanie miejsca na ognisko,
11) Dostawa i montaż elementów małej architektury w postaci: hamaków, stołów z ławami, wiat drewnianych,
ławek z oparciem i bez oparć, koszy na śmieci, kontenerów na piasek, stojaków na rowery, tablic informacyjne,
12) Dokończenie robót w istniejącym placu zabaw dla psów,
13) Kompletne prace ogrodnicze, nasadzenia roślin, wykonanie łąk kwietnych i trawników,
14) Wykonanie badań gleby,
15) Dokończenie oświetlenia terenu - zgodnie z projektem,
16) Wykonanie robót ziemnych, porządkowych, kształtowania terenu w tym:
a) Ciek wodny i spiętrzenia wody – wykonano 95 %
b) Roboty melioracyjne
c) Oczyszczenie z gruzowisk wraz z utylizacja gruzu
d) Oczyszczenie terenu ze śmieci wraz z wywiezieniem i utylizacją
e) Rekultywacja gleby
f) Rekultywacja terenu
g) Tarasowanie pagórków
h) Roboty w zakresie kształtowania terenu
Uwaga 1: należy ponadto przeprojektować rampę dla osób niepełnosprawnych, aby nie naruszać terenu
sąsiedniego (przy północnej granicy działek przy ogródkach działkowych). Należy ukształtować i umocnić
skarpę u podnóża ogrodzenia oraz wykonać nowe ogrodzenie na odcinku ok. 70 m z siatki na podmurówce.
Uwaga 2: należy poprawić sposób odwodnienia mostków z uwagi na złe ukształtowanie nawierzchni i
zalegającą wodę, ponadto za przyczółkiem mostków jest zapadlisko nawierzchni, które należy naprawić.
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Uwaga 3: należy domiałować nawierzchnie z mieszanki mineralnej na całej długości ścieżek.
Uwaga 4: w miejscu punktu widokowego i zjeżdżalni na skarpie dokonano odkrywek i wydobyto odpady oraz
gruz budowlany, które należy oczyścić, wywieź i zutylizować.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena ofert / Waga: 60
Kryterium kosztu - Nazwa: Gwarancja / Waga: 40

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020

II.2.14)

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający w niniejszym postępowaniu korzysta z uprawnienia wynikającego z art. 24aa ustawy Pzp;
2. Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości 90
000,00 PLN
3. oferty należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://
miniportal.uzp.gov.pl/

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zgodnie z pkt 5.1.3. SIWZ - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki
zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące sytuacji finansowej tj. posiadają
środki finansowe lub zdolność kredytową Wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed
upływem terminu składania ofert, w wysokości min. 500 000,00 PLN.
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentacji postępowania (SIWZ)

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
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Zgodnie z pkt 5.1.1. i 5.1.2. SIWZ - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający
warunki zawarte w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp oraz spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu
umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie, dotyczące:
1. zdolności technicznej (w zakresie doświadczenia) tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej:
a) 1 zadanie o minimalnej wartości 2 000 000,00 PLN brutto w zakresie wykonania zagospodarowania terenu
obejmującego montaż lub budowę obiektów małej architektury w rozumieniu art. 3 pkt 4) ustawy Prawo
budowlane, oraz
b) 1 zadanie w zakresie budowy lub przebudowy oświetlenia parkowego lub drogowego, oraz
c) 1 zadanie w zakresie nasadzeń lub pielęgnacji zieleni, oraz
d) 1 zadanie w zakresie robót melioracji wodnej (wykonanie rowów, stawów, zbiorników retencyjnych, regulacja
rzek),
— potwierdzone dowodami określającym czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności z
informacją o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone.
Uwaga:
Zamawiający uzna za spełnione warunki pkt 5.1.1. SIWZ również w przypadku, gdy:
a) doświadczenie wykazane przez Wykonawcę obejmuje szerszy zakres i wartość robót od wymaganych w
pkt 5.1.1. SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione
zostały wartość i zakres wykonanych robót spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca
wykonał w ramach innych wielozakresowych zadań;
b) Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie w realizacji mniejszej ilości zadań niż określona w pkt 5.1.1
SIWZ pod warunkiem, że w ich ramach wykonano zakresy prac spełniające wszystkie wymagania pkt 5.1.1.a),
5.1.1.b), 5.1.1.c), 5.1.1.d) SIWZ;
c) Wykonawca posiada doświadczenie w realizacji jednego zadania, które spełnia łącznie wymagania (zakres
i wartość), o których mowa w pkt 5.1.1.a), 5.1.1.b), 5.1.1.c), 5.1.1.d) SIWZ - Zamawiający wymaga, aby w
wykazie robót (wg załącznika nr III.1 do SIWZ) wyodrębnione zostały wartość i zakres wykonanych robót
spełniających wymagania pkt 5.1.1. SIWZ, które Wykonawca wykonał w ramach tego zadania.
2. zdolności zawodowej (w zakresie personelu) tj. do realizacji zamówienia skierowane zostaną przez
Wykonawcę osoby posiadające uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą Prawo
budowlane w specjalności:
1) konstrukcyjno-budowlanej w co najmniej ograniczonym zakresie lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wczesnej obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji
przedmiotu zamówienia (1 osoba);
2) konstrukcyjno-budowlanej w specjalizacji techniczno-budowlanej –obiekty budowlane melioracji wodnych
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wczesnej
obowiązujących przepisów niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia (regulacji i spiętrzenia cieku
wodnego i wykonaniu stawu) (1 osoba);
3) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia (1
osoba).
Z uwagi na ograniczenia techniczne szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu zawarto w
dokumentacji postępowania (SIWZ)
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

6/7

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2019
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, POLSKA, pokój nr 407

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp i spełniający minimalne warunki udziału w postępowaniu umożliwiające realizację zamówienia na
odpowiednim poziomie, określone w pkt 5.1. SIWZ oraz niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1)
ustawy Pzp z uwagi na okoliczności określone w pkt 5.2. SIWZ.
2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy zobowiązany
jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w
ofercie.
3. Informacja na temat dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania zawarta jest w pkt 7 SIWZ.
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4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/03/2019

27/03/2019
S61
https://ted.europa.eu/
TED

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/7

