Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030058/01 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec – Siekluki od km 0+000 do km 4+090

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670230824
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kościelna 109
1.5.2.) Miejscowość: Białobrzegi
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-800
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: 48 613 23 38
1.5.8.) Numer faksu: 48 613 23 38
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzdpbialobrzegi@post.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdpbialobrzegi.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec – Siekluki od km 0+000 do km 4+090
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f0f20f9a-98ff-11eb-90e5-2aec432e2be5
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030058/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09 10:36
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007038/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 „Przebudowa drogi powiatowej nr 1127W Stromiec - Siekluki od km 0+000 do km 4+090”
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.pzdpbialobrzegi.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.pzdpbialobrzegi.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym w Wykonawcą, odbywać się będzie przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. 2. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w toku negocjacji oraz w
odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu,
dokumentów zamówienia oraz ofert.3.W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: - miniPortalu, dostępnego pod
adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/ - złożenie ofert- oraz poczty elektronicznej, na adres:
pzdpbialobrzegi@post.pl 4. adres skrzynki podawczej: EPUAP /PZDPBIALOBRZEGI/5. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający
konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania
oferty” oraz do „Formularza do komunikacji”.6.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z (ePUAP), dostępnych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/ezamowienia2/miniportal . 7.Maksymalny rozmiar plików wynosi 150 MB. 8.Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
9.Dane postępowanie można wyszukać na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając
wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.B.Złożenie
oferty1.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania
oferty” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach
danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki
ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 2.Ofertę należy
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sporządzić w języku polskim. 3.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj.
postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.4.Sposób złożenia oferty, w tym
zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ C.Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie
dotyczy składania ofert).1.W postępowaniu o udzielenie zamówienia we wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się oznaczeniem
postępowania (PZDP.271.3.2021).2.Zamawiający będzie komunikować się z Wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej, e-mail: pzdpbialobrzegi@opost.pl, przy czym nie jest możliwe złożenie
na adres poczty e-mail oferty. Złożenie oferty następuje wyłącznie przez Mini Portal.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.271.3.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: Wykonanie przebudowy drogi powiatowej
na odcinku 4,090 km. Usunięcie drzew, pni i krzewów na całym odcinku. Rozbiórki krawężników,
obrzeży, nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej. Jezdnia, poszerzenie z szerokości
5,0 do szerokości 5,50m na określonych odcinkach. Konstrukcja poszerzenia, koryto o grubości
30cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 25cm, warstwa wiążąca z betonu
asfaltowego AC16W o grubości 6cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości
4cm. Jezdnia, frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni na grubość do 3cm (ok. 30%
całości), wyrównanie nawierzchni na całej szerokości masą mineralno - asfaltową AC16W w
ilości 75kg/m2, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4cm. Pobocza,
wykonanie ścinki na całej długości, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5mm o
grubości 10cm na szerokość 0,75m. Odwodnienie, wymiana przepustów pod koroną drogi wraz
z wymianą ścianek czołowych, oczyszczenie i odmulenie istniejących rowów na całej długości
przebudowy wraz z wymianą rur przepustowych i przyczółków pod zjazdami na całym zakresie.
Zjazdy, poza terenem zabudowanym nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości
15cm., w terenie zabudowanym podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr 15cm,
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S o grubości 4cm, w obrębie chodników zjazdy z kostki
brukowej o gr. 8cm na podsypce cem-piaskowej gr 3cm. Przestawienie pomnika wraz z
2021-04-09 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030058/01 z dnia 2021-04-09

wykonaniem terenów zielonych. Montaż słupów oświetleniowych z zasilaniem solarnym.
Przebudowa progu zwalniającego z kostki brukowej. Budowa chodników dla pieszych z
nawierzchnią z kostki brukowej gr. 6cm na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5mm o gr
10cm. Ustawienie krawężnika 15x30 na ławie betonowej. Ustawienie obrzeży betonowych
30x8cm na podsypce cem- piaskowej. Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej. Wykonanie
nawierzchni zatok postojowych z płyt ażurowych. Organizacja ruchu, wymiana oznakowania
pionowego, wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej. Regulacje
pionowe istniejących studni i zaworów.2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7,
45200000-9, 45230000-8, 45231000-53. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają
Załączniki do SWZ: - Załącznik nr 1a – Projekt organizacji ruchu- Załącznik nr 1b – Projekt
techniczny- Załącznik nr 1c – Specyfikacje techniczne- Załącznik nr 1d – Przedmiar robót i
kosztorys ofertowy.4. Przedmiar robót należy traktować jako materiały pomocnicze dla ustalenia
ceny ryczałtowej zamówienia. Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty kosztorysów.5.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie 140 dni licząc od dnia podpisania
umowy.6. Wykonane roboty budowlane i sprzęt zamontowany lub dostarczony w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia objęty będzie rękojmią i gwarancją, na zasadach określonych
we wzorze umowy, przez okres min. 3 lat.Okres rękojmi i gwarancji stanowi jednocześnie jedno
z kryteriów oceny ofert. Wykonawca może zaoferować dłuższy okres rękojmi i gwarancji, za co
otrzyma dodatkowe punkty, zgodnie z Rozdz. VIII SWZ.7. Wykonawca ze środków własnych
zakupi i dostarczy na budowę wszelkie elementy, urządzenia i materiały konieczne do
wykonania robót budowlanych, instalacji, jak również przeznaczone do robót przewidzianych w
dokumentacji projektowej.Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej
jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych,
konstrukcyjnych i prawnych. Muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była
identyfikacja produktu jak i producenta. 8. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z dokumentacją
projektową oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego
zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie,
uruchomienie, regulację i działanie urządzeń, jak również za jakość wykończenia, a także jakość
przeprowadzonych prac odtworzeniowych. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych.Powody braku podziału na części: zakres zamówienia – przebudowa drogi,
ma charakter kompleksowej roboty budowlanej. Wyodrębnienie poszczególnych elementów tego
zamówienia i udzielenie ich w ramach oddzielnych części mogłoby spowodować sytuację, w
której każdy z elementów byłoby realizowany przez innego wykonawcę. Taki stan rzeczy
implikowałby nadmierne trudności techniczne, a także poważne zagrożenie właściwemu
wykonaniu zamówienia, wynikającego z potrzeby skoordynowania działań różnych
wykonawców, z uwagi na to, że prace będą przebiegały na tym samym odcinku, a poszczególne
elementy będą realizowane równocześnie. 10. Zamawiający nie przewiduje aukcji
elektronicznej.11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214
ust. 1 pkt 7 ustawy.12. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości
5.350.000 euro.13. Zamówienie zostanie zrealizowane zgodnie z postanowieniami umowy,
której wzór stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych
lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 8
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki
udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych – wykonuje, co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie lub przebudowie
lub odbudowie lub budowie drogi, o wartości co najmniej 1.000.000,00 zł brutto. b) Wykonawca
dysponuje, albo będzie dysponował w okresie realizacji zamówienia, kierownikiem robót w
specjalności drogowej, pełniącym jednocześnie funkcję kierownika budowy, posiadającym co
najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową (licząc wstecz od terminu
składania ofert), a także posiadającym uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których uprawniają uprawnienia ww.
specjalności umożliwiające zrealizowanie przedmiotowego zamówienia. 2. Wykonawca może w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz
w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków
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prawnych.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby
do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Z treści tego zobowiązania (albo innych
dowodów) powinien wynikać:a) Zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego;b) Sposób i okres udostępniania wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówieniac) Czy i w jakim
zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. - Wzór oświadczeń
stanowi Załącznik nr 3a i Załącznik nr 3b do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw do wykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień
składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie,
o którym mowa w pkt 1, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3. Wykonawca, w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z
oświadczeniem, o którym mowa w pkt 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu (na wzorze Załącznika nr 3a do SWZ)
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby (na wzorze Załącznika nr 3c do SWZ).4. Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych, o których mowa
w Rozporządzeniu w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415), tj.:1) W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) Wykazu robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w który upływa termin
składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SWZb) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za 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. - Wzór wykazu robót stanowi
Załącznik nr 7 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a)
Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat (licząc wstecz od
dnia, w który upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
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jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty. - Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 6 do SWZb) Wykazu osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
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. - Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 7 do SWZ2) W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z postępowania:a) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie art. 108 ust. 1
pkt 1, 2 i 4 ustawy – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniemb) Oświadczenia o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia, w zakresie:- art.
108 ust. 1 pkt 3 ustawy - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji - art. 108 ust.
1 pkt 6 ustawy, - art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy.- Wzór oświadczenia o aktualności informacji stanowi
Załącznik nr 4 do SWZ.c) Oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r., poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej- Wzór oświadczenia dot. grupy kapitałowej stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.d) Odpis
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem.5. Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, który polega na zasobach podmiotu
udostępniającego zasoby, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt
4 ppkt 2) lit. a), b) i d), dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych
podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 6. Jeżeli Wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz
robót, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1) lit. a) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 7. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie z art. 117
ust. 4 ustawy, o którym mowa w Rozdz. IX pkt 10 ppkt 3, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście
tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ 2.
Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:a) pieniądzu;b)
gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).3. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy: Santander Bank Polska S.A. nr: 86
1500 1647 1216 4005 2188 0000 z adnotacją „wadium – postępowanie PZDP.271.3.2021”.4.
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na
rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert.5. Jeżeli
wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit. b) – d)
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej. 6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu
poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.7.
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Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium w formie
gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem
zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót, o którym mowa w pkt 4 ppkt 1)
lit. a) dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do
wykluczenia, podmiotowe środki dowodowe, oświadczenie z art. 117 ust. 4 ustawy, o którym
mowa w Rozdz. IX pkt 10 ppkt 3, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,
pełnomocnictwo należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
na poniższych warunkach.1) W zakresie wynagrodzenia:a) w przypadku zmiany stawki podatku
VAT określonej w § 4 ust. 1, wynikającej ze zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz
podatku akcyzowego, b) w przypadku ustawowej zmiany wysokość minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej – jeżeli
zmianę te będą miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę – o wartość
wynikającą z tych zmian; c) w przypadku ustawowej zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania
zamówienia przez Wykonawcę – o wartość tych zmian. d) w przypadku zlecenia na wniosek
Zamawiającego wykonania robót zamiennych, wartość robót ustalona zostanie w oparciu o
wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w kosztorysie, a w przypadku braku
takiej możliwości w oparciu o ceny r-g, materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny
kwartalne publikowane w wydawnictwach SEKOCENBUD za kwartał poprzedzający kwartał, w
którym dokonano zamówienia.e) w przypadku ograniczenia zakresu robót obniżenie ustalonego
wynagrodzenia nastąpi w oparciu o wartości elementów robót wskazane przez Wykonawcę w
kosztorysie.2) w zakresie terminu realizacji zamówienia:a) w przypadku wykonywania innych
wcześniej nieprzewidzianych robót w strefie przekazanego placu budowy, b) w przypadku
wystąpienia robót dodatkowych, nie wyszczególnionych w projekcie, jak również wykonywania
koniecznych rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych, jeżeli będzie potrzebny
czas na ich wykonanie;c) W przypadku działania siły wyższej pod pojęciem, której rozumie się
wszystkie zdarzenia zewnętrzne niemożliwe do przewidzenia i niemożliwe do zapobieżenia
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przez Stronę lub Strony Umowy, a zaistniałe po zawarciu Umowy, w szczególności takie jak: 1)
wojny, działania wojenne, inwazje, 2) terroryzm, rewolucje, powstania, wojny domowe, 3)
rozruchy, z wyjątkiem tych, które są ograniczone wyłącznie do pracowników Wykonawcy lub
jego podwykonawców lub Zamawiającego, 4) zanieczyszczenie i inne podobnie niebezpieczne
skutki spowodowane przez substancje toksyczne, z wyjątkiem tych, które mogą być przypisane
użyciu przez Wykonawcę takich substancji, 5) działania sił przyrody, w tym huragany lub
powodzie, 6) ogólnokrajowe bądź regionalne spory w przemyśle lub też spory, które są częścią
ogólnonarodowej lub regionalnej kampanii, a którym Strona Umowy nie mogła zapobiec .d) w
przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, nie pozwalających na
prowadzenie prac budowlanych oraz uniemożliwiających zapewnienie odpowiedniej jakości
wykonywanych robót .e) w przypadku braku dostępu Wykonawcy do całego terenu budowy
spowodowanego w szczególności protestami mieszkańców lub sytuacji blokowania przez nich
drogi.f) jeżeli wystąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizacje przedmiotu zamówienia lub świadczenia jednej lub obu Stron
Umowy; g) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych
w Umowie, h) w przypadku wystąpienia przeszkód w gruncie, w tym w szczególności:
niewybuchów, wykopaliska, niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne, a także w
innych przypadkach wymienionych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.2.
Konieczność przedłużenia terminu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, o których
mowa w ust.1 pkt 1 ppkt a
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 12:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do
negocjacji, o których mowa w pkt 2, stosując kryteria oceny ofert określone w Rozdz. VIII SWZ.
Zamawiający zaprosi do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, którzy otrzymają
najwyższą sumę punktów za wszystkie kryteria łącznie.
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