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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:175797-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Mikołajki: Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
2018/S 079-175797
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
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.pl
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
Inny rodzaj: Stowarzyszenie

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana

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. 271.11.2018.

II.1.2)

Główny kod CPV
45233162

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
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1) Przedmiot zamówienia obejmuje budowę szlaków rowerowych o długości około 215 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 rowerzystó.
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 tylko jednej części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 1

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
A. Część I – Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
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) Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest oddzielnym i niezależnie
funkcjonującym elementem składowym przedsięwzięcia zintegrowanego pn. Mazurska Pętla Rowerowa,
którego przedmiotem jest przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich
prowadzącej przez atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. „Mazurska Pętla Rowerowa” łączy się
funkcjonalnie i jest komplementarna do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”,
ponieważ stanowi połączenie szlaków południowej części Mazur z wybudowaną w ramach tego programu trasą
biegnącą północną granicą województwa.
2) Część 1 stanowi Etap I Mazurskiej Pętli rowerowej jest to Północno-wschodni Trakt Rowerowy Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Giżycko, miasto
Giżycko oraz Miłki - powiat Giżycki. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej
pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (partner wiodący), gminami (Giżycko, Miasto
Giżycko, Miłki) i powiatem (Giżycki) uczestniczącymi w projekcie, Skarbem Państwa – Państwowymi
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Gospodarstwami Leśnymi Lasy Państwowe (Nadleśnictwa: Borki, Giżycko), Skarbem Państwa – Generalną
Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Województwem Warmińsko-Mazurskim – Zarządem Dróg Wojewódzkich.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 58 km,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 58 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:
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: Ogłoszenie dotyczy projektu "Mazurska Pętla Rowerowa", który będzie
realizowany w oparciu o umowy o dofinansowaniu 4 projektów w ramach RPO Warmia Mazury na lata
2014-2020. Obecnie zawarte są umowy na

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
B. Część II – Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
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:
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1) 1) Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest oddzielnym i niezależnie funkcjonującym
elementem składowym przedsięwzięcia zintegrowanego pn. Mazurska Pętla Rowerowa, którego przedmiotem
jest przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez
atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. „Mazurska Pętla Rowerowa” łączy się funkcjonalnie i
jest komplementarna do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, gdyż stanowi
połączenie szlaków południowej części Mazur z wybudowaną w ramach tego programu trasą biegnącą
północną granicą województwa.
2) Część 2 stanowi Etap III Mazurskiej Pętli rowerowej jest to Zachodni Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior
Mazurskich zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Mikołajki, Mrągowo, Miasto Mrągowo,
Ryn, Powiat Mrągowski i Giżycki. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej
pomiędzy Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (partnerem wiodącym), gminami (Mikołajki,
Mrągowo, Miasto Mrągowo, Ryn) i powiatami (Mrągowski, Giżycki) uczestniczącymi w projekcie, Skarbem
Państwa – Państwowymi Gospodarstwami Leśnymi Lasy Państwowe (Nadleśnictwa: Maskulińskie, Mrągowo,
Giżycko), Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.
3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 95 km,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 95 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:
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: 31/12/2020
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: Ogłoszenie dotyczy projektu "Mazurska Pętla Rowerowa", który będzie
realizowany w oparciu o umowy o dofinansowaniu 4 projektów w ramach RPO Warmia Mazury na lata
2014-2020. Obecnie zawarte są umowy na

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis
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II.2.1)

Nazwa:
C. Część III – Północny Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich
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) Północny Trakt Rowerowy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich jest oddzielnym i niezależnie funkcjonującym
elementem składowym przedsięwzięcia zintegrowanego pn. Mazurska Pętla Rowerowa, którego przedmiotem
jest przygotowanie i uruchomienie trasy rowerowej wokół Wielkich Jezior Mazurskich prowadzącego przez
atrakcyjne przyrodniczo i krajobrazowo tereny Mazur. „Mazurska Pętla Rowerowa” łączy się funkcjonalnie i
jest komplementarna do międzyregionalnego programu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, ponieważ
stanowi połączenie szlaków południowej części Mazur z wybudowaną w ramach tego programu trasą biegnącą
północną granicą województwa.
2) Część III stanowi Etap IV Mazurskiej Pętli rowerowej jest to Północny Trakt Rowerowy Krainy Wielkich
Jezior Mazurskich zostanie zlokalizowany w granicach administracyjnych gmin: Węgorzewo i Pozezdrze
– powiat Węgorzewski. Projekt będzie realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej pomiędzy
Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (partner wiodący), gminami (Węgorzewo, Pozezdrze)
uczestniczącymi w projekcie, Skarbem Państwa – Państwowymi Gospodarstwami Leśnymi Lasy Państwowe
(Nadleśnictwa: Borki, Giżycko).
3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) wybudowanie trasy rowerowej o długości ok. 62 km,
b) utworzenie szlaku turystycznego o długości ok. 62 km,
c) wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa
kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne: 3 264 odwiedziny/rocznie,
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,
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: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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: Ogłoszenie dotyczy projektu "Mazurska Pętla Rowerowa", który będzie
realizowany w oparciu o umowy o dofinansowaniu 4 projektów w ramach RPO Warmia Mazury na lata
2014-2020. Obecnie zawarte są umowy na

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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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
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
c.1. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem (dla każdej z części), 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 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu ścieżek, dróg o długości
minimum 50 km każda.
Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 1a JEDZ.
c.2.Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem (dla każdej z części), przynajmniej:
c) 2.1 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
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).
Wstępne wykazanie spełnienia powyższego warunku nastąpi w części IV. C. 6 JEDZ.

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
16) 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.):
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.
17) W przypadku prac wykonywanych zgodnie z art. 12 ustawy Prawo Budowlane tj. tych, które może
wykonywać ...

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: 04/06/2018
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:
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: 04/06/2018
Czas lokalny: 11:20
Miejsce:
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Otwarcie ofert odbędzie się 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

VI.3)

Informacje dodatkowe:

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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dnie do
dnia przelania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały
przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 PZP zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały
przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu,
a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internatowej.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2018
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