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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363731-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołajki: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
2018/S 159-363731
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
NIP: 845-198-57-00 REGON: 361222985
ul. Kolejowa 6
Mikołajki
11-730
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Czachorowski
Tel.: +48 608411847
E-mail: biurowjm2020@gmail.com
Kod NUTS: PL62
Adresy internetowe:
Główny adres: http://7cudowmazur.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://7cudowmazur.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej Etap I, III i IV
Numer referencyjny: WJM. 271.14.2018.

II.1.2)

Główny kod CPV
45233162

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
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II.1.4)

Krótki opis:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szlaków rowerowych o długości około 210 km (łącznie z drogami
krajowymi i wojewódzkimi), którego trzon tworzą poniższe typy rozwiązań projektowych (tzw. projektowane
odcinki inwestycyjne):
a) ścieżki rowerowej (lub pasów rowerowych) o nawierzchni:
• asfaltowej o szerokości 2.5 metra przysuniętą do jezdni i o szerokości 2,0 metrów – odsunięta od jezdni,
• z kostki betonowej,
• szutrowej;
b) wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni:
• asfaltowej o zmiennej szerokości od 2,5 do 3,5 metra, przysunięty do jezdni,
• z kostki betonowej o szerokości 3 metrów i doprowadzeniem;
• adaptacja istniejącego chodnika – wykonanie ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej z chodnikiem z kostki
betonowej - ścieżka rowerowa asfaltowa o szer. 2,5 m i przylegający do niej chodnik z kostki betonowej, o szer.
1,5 m;
c) przebudowa istniejących odcinków dróg szutrowych/gruntowych do szerokości 4,5 m (w pasie o szerokości
1,5 m wykorzystywanym przez rowerzystów ...

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu I – Gmina Giżycko
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 19,0 km w tym, około 6,2 km wzdłuż dróg powiatowych oraz
12,8 km wzdłuż dróg gminnych,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 19,0 km,
c) wykonanie oznakowania na drogach leśnych ok. 3,8 km,
d) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
e) wyznaczenie i wybudowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą wchodziły m.in.
zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych oraz ławkami i stolikami wewnątrz,
zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu:
kosze na śmieci, elementy oznakowania i informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów,
itp.,
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f) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonej, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej wraz z
niezbędną infrastrukturą,
g) oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
22) Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć. 1 - 50 000 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu I – Miasto Giżycko
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 5,4 km w tym, około 1,97 km wzdłuż dróg powiatowych oraz
około 3,41 km wzdłuż dróg miejskich,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 5,4 km,
c) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
d) wyznaczenie i wybudowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą wchodziły m.in.
zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych oraz ławkami i stolikami wewnątrz,
zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu:
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kosze na śmieci, elementy oznakowania i informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów,
itp.,
e) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonej, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej wraz z
niezbędną infrastrukturą,
f) oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć 2 - 50 000 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu I – Gmina Miłki
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 17,0 km w tym, około 13,3 km wzdłuż dróg powiatowych oraz
około 3,7 km wzdłuż dróg gminnych,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 17,0 km,
c) wykonanie oznakowania na drogach leśnych ok. 1,7 km
d) jednolite oznakowanie sz laku, ustawienie tablic informacyjnych,
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e) wyznaczenie i wybudowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą wchodziły m.in.
zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych oraz ławkami i stolikami wewnątrz,
zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu:
kosze na śmieci, elementy oznakowania i informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów,
itp.,
f) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonej, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej wraz z
niezbędną infrastrukturą,
g) oznakowanie miejsc cennych przyrodniczo
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć 3 - 70 000 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu II – Gmina Miasto Orzysz – Powiat Piski
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 1,3 km,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 1,3 km,
c) wykonanie oznakowania na drogach leśnych ok. 3,9 km,
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d) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
e) wyznaczenie i wybudowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą wchodziły m.in.
zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych oraz ławkami i stolikami wewnątrz,
zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu:
kosze na śmieci, elementy oznakowania i informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów,
itp.,
f) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonej, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej wraz z
niezbędną infrastrukturą,
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć 4 - 50 000 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu II – Gmina i Miasto Pisz – Powiat Piski
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 27,2 km,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 27,2 km,
c) wykonanie oznakowania na drogach leśnych ok. 3,6 km,
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d) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
e) wyznaczenie i wybudowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą wchodziły m.in.
zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych oraz ławkami i stolikami wewnątrz,
zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu:
kosze na śmieci, elementy oznakowania i informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów,
itp.,
f) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonej, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej wraz z
niezbędną infrastrukturą
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć 5 - 140 000 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu II – Miasto i Gmina Ruciane Nida
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 24,2 km,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 24,2 km,
c) wykonanie oznakowania na drogach leśnych ok. 5,1 km,

21/08/2018
S159
https://ted.europa.eu/
TED

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

7 / 14

Dz.U./S S159
21/08/2018
363731-2018-PL

- - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8 / 14

d) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
e) wyznaczenie i wybudowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą wchodziły m.in.
zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych oraz ławkami i stolikami wewnątrz,
zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu:
kosze na śmieci, elementy oznakowania i informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów,
itp.,
f) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonej, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej wraz z
niezbędną infrastrukturą,
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć 6 - 80 000 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu II – Powiat Piski
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 20,32 km,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 20,3 km,
c) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć 7 - 50 000 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu IVI – Miasto Gmina Węgorzewo
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 24,7 km dróg gminnych i ok. 18,9 km dróg powiatowych,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 24,7 km dróg gminnych i ok. 18,9 km dróg powiatowych,
c) wykonanie oznakowania na drogach leśnych ok. 2,3 km,
d) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
e) wyznaczenie i wybudowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą wchodziły m.in.
zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych oraz ławkami i stolikami wewnątrz,
zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu:
kosze na śmieci, elementy oznakowania i informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów,
itp.,
f) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonej, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej wraz z
niezbędną infrastrukturą,
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć 8 - 140 000 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Budowa Mazurskiej Pętli Rowerowej w ramach Etapu IV – Gmina Pozezdrze
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45233220
34928210
45223300
45233222

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62

II.2.4)

Opis zamówienia:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 2,2 km dróg gminnych i ok. 7,5 km dróg powiatowych,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 2,2 km dróg gminnych i ok. 7,5 km dróg powiatowych,
c) wykonanie oznakowania na drogach leśnych ok. 2,6 km,
d) jednolite oznakowanie szlaku, ustawienie tablic informacyjnych,
e) wyznaczenie i wybudowanie Miejsca Obsługi Rowerzystów (MOR) w skład którego będą wchodziły m.in.
zadaszone wiaty wypoczynkowo-rekreacyjne z sanitariatami dla podróżnych oraz ławkami i stolikami wewnątrz,
zadaszone miejsce na stojaki rowerowe, ławki ze stolikami na odkrytym powietrzu, elementy dodatkowe typu:
kosze na śmieci, elementy oznakowania i informacyjne, nawierzchnia utwardzona parkingu dla rowerzystów,
itp.,
f) wyznaczenie i wybudowanie punktów widokowych zadaszonej, o konstrukcji szkieletowej, drewnianej wraz z
niezbędną infrastrukturą,
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II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/03/2020
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

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie realizowane jest w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowanego do wdrożenia w trybie
pozakonkursowym w ramach: osi priorytetowej: 6. Kultura i dziedzictwo, działania: 6.2. Dziedzictwo natu

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: cześć 9 - 50 000 PLN

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

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał co
najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie budowy, przebudowy lub remontu ścieżek, dróg dla części 1 - o
wartości minimum 1 200 000 PLN brutto; części 2 - o wartości minimum 750 000 PLN brutto; części 3 - o
wartości minimum 1 600 000 PLN brutto; części 4 - o wartości minimum 850 000 PLN brutto; części 5 - o
wartości minimum 3 500 000 PLN brutto; części 6 - o wartości minimum 2 000 000 PLN brutto; części 7 o wartości minimum 900 000 PLN brutto; części 8 - o wartości minimum 3 000 000 PLN brutto części 9 - o
wartości minimum 900 000 PLN brutto.
Wartość robót odnosi się do wartości inwestycji a nie wartości ścieżek, drogi.
c.10 Wykonawca składający ofertę dla więcej niż jednej części zamówienia, w każdej z nich może wykazać się
realizacją tej samej roboty o wartości odpowiadającej warunkowi dla danej części.
c.11.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:
c) 11.1 Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń 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). Jedna z
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wskazanych przez Wykonawcę osób zostanie wyznaczona do pełnienie funkcji kierownika budowy, pozostałe
osoby jako kierownicy robót. Ocena powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację informacji ujętych
w wykazie osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją
o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniany będzie ich łączne
dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia).
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
17) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Pzp wymaga zatrudnienia przy realizacji części 1, 2 i 3 zmówienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę, osób na podstawie umowy o pracę jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 917):
a) osób wykonujących pracę fizyczną,
b) operatorów sprzętu i maszyn,
— z wyjątkiem przypadków, gdy nie zachodzą przesłanki z art. 22 § 1 kodeksu pracy i wykonanie prac
nie będzie oparte na stosunku świadczenia pracy a świadczone na podstawie twz. „samozatrudnienia” z
uwzględnieniem dysponowania bezpośredniego, wówczas Wykonawca zobowiązany jest poinformować o tym
fakcie Zamawiającego, wraz ze wskazaniem podwykonawstwa. Weryfikacja zatrudnienia prowadzona będzie w
oparciu o zapisy umowy określone w załączniku nr 5 do SIWZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

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: tak

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: 28/09/2018
Czas lokalny: 11:00

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:
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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: 28/09/2018
Czas lokalny: 11:20
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego – Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki

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
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Zamawiający przewiduje aneksowanie umowy w oparciu o przesłanki zawarte we wzorze umowy i SIWZ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawców oraz osób wskazanych w ofertach jest Stowarzyszenie
Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Stowarzyszeniu Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 jest Pan Paweł
Czacharowski, biurowjm2020@gmail.com
3. Dane Wykonawców przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego WJM. 271.14.2018 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego.
4. odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawców będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia
29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących Wykonawcy lub osób
wskazanych w ofercie jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do danych osobowych zwartych w ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Wykonawca posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
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d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Wykonawcy nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
Na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
00-582
Polska
Tel.: +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy
czynności zmawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania czynności, do
której zmawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Zgodnie z art. 182 ust. 1 Pzp odwołanie wnosi się w
terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób
W przypadku skarżenia treści ogłoszenia o zamówieniu lub SIWZ. Zgodnie z art 182 ust. 2 Pzp odwołanie
takie wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2018

21/08/2018
S159
https://ted.europa.eu/
TED

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

14 / 14

