Ogłoszenie nr 2021/BZP 00033631/01 z dnia 2021-04-15

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St.
Wyszyńskiego”realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Strzelce Krajeńskie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966763
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Aleja Wolności 48
1.5.2.) Miejscowość: Strzelce Krajeńskie
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-500
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: +48957631130
1.5.8.) Numer faksu: +48957633294
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@strzelce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzelce.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
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: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St.
Wyszyńskiego”realizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-11bae434-9dc9-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00033631/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-15 15:29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000422/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa ul. PCK w Strzelcach Kraj.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: 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 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.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: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art.13 RODO w
przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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:- administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzelec Krajeńskich z siedzibą przy Aleje Wolności 48;
66-500 Strzelce Krajeńskie; Tel: +48 95 7631130; e-mail: urzad@strzelce.pl - kontakt z inspektorem
ochrony danych osobowych (IDO): e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl , tel. +48 95 7636311;Pani/Pana
dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach
Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St. Wyszyńskiego” realizowana w ramach Funduszu Dróg
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SamorządowychCzęść I – Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St.
WyszyńskiegoCzęść II – Przebudowa ciągów pieszych na terenie Placu Zwycięstwa w Strzelcach
Kraj.odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania (komisja przetargowa) oraz odpowiednie organy kontroli w
zakresie ich kompetencji; - dane osobowe będą przechowywane, 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. Dane te mogą być przechowywane przez okres
dłuższy niż wskazany, o ile wynika to z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.) i przepisów wykonawczych do tej
ustawy;- obowiązek podania danych osobowych 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; - w odniesieniu do danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 2. Prawa osób których dane
są przetwarzane:- prawo dostępu do danych osobowych;- prawo do sprostowania danych osobowych
(Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania);- prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego); - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy;- nie
przysługuje Pani/Panu:• prawo do usunięcia danych osobowych;• prawo do przenoszenia danych
osobowych;prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
zamawiającym lub wykonanie umowy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.4.2021
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: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I - Przebudowa ul. P.C.K. w Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St.
Wyszyńskiego1) Likwidację kolizji sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV z przebudowywaną
ulicą PCK w Strzelcach Krajeńskich.2) Wykonanie nowego oświetlenia ulicznego wraz z
demontażem istniejącego starego oświetlenia ulicznego3) Wykonanie kanalizacji deszczowej4)
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Przeprowadzenie remontu wodociągu5) Przeprowadzenie remontu kanalizacji sanitarnej6)
Przebudowę drogi w zakresie: jezdni, chodników, zatok postojowych, progu zwalniającego7)
Usuniecie drzew i zakrzewień8) Przeprowadzenie czasowej organizacji ruchu9) Wprowadzenie
stałej organizacji ruchu
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232460-4 - Roboty sanitarne
45233140-2 - Roboty drogowe
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni
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:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według przyjętego kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Według przyjętego kryterium
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II – Przebudowa ciągów pieszych na terenie Placu Zwycięstwa w Strzelcach Kraj.1)
roboty rozbiórkowe (chodnik o nawierzchni z płyt betonowych wraz z elementami ulic)2) wycinka
drzew i krzewów3) roboty brukarskie (nawierzchnia z płyt betonowych i kostki kamiennej,
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obrzeże betonowe);4) roboty wykończeniowe (humusowanie pasa zieleni, wykonanie prac
pielęgnacyjnych w zakresie drzew i krzewów, elementy małej architektury)
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni
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:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Według przyjętego kryterium
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Według przyjętego kryterium
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: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.DLA CZĘŚCI I - Przebudowa ul. P.C.K. w
Strzelcach Krajeńskich: Al. Wolności - ul. Ks. St. Wyszyńskiegoa) Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - co
najmniej:• jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie nawierzchni z
mieszanki mineralno-asfaltowej o powierzchni wykonanej w ramach jednego zdania nie
mniejszej niż 2.300m2• jedną robotę budowlaną polegającą na przebudowie lub budowie sieci
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub wodociągowej o długości wykonanej w ramach jednego
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zdania nie mniejszej niż 300mbWykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że roboty
te zostały wykonane należycie.Dowodami, o których mowa powyżej 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 dokumenty.b) Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie,
jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji
zamówienia, posiadającymi niezbędne kwalifikacje tj:Lp. Stanowisko Wymagaliczba osób
Wymagane uprawnienia i doświadczenie1. Kierownikbudowy 1 doświadczenie zawodowe w
kierowaniu robotami budowlanymi min. 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej
jedną budową drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o powierzchni wykonanej w ramach
jednego zdania nie mniejszej niż 2.300m22. Kierownik robót sanitarnych 1 wymagane min. 5letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w branży sanitarnej oraz
posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych,3. Kierownik robót
elektrycznych 1 wymagane 5-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi w branży elektrycznej oraz posiadanie uprawnień do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznychZamawiający dopuszcza łączenie w/w specjalności jeżeli
którakolwiek z uprawnionych osób będzie posiadała łącznie wymagane przez Zamawiającego
uprawnienia.UWAGA: Jeżeli Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych (w tym
przynależności do określonego samorządu zawodowego) na podstawie aktualnie obowiązującej
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 148 ze zm.), rozumie się
przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw
członkowskich Unii Europejskiej, konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub
określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Uwaga:Zamawiający
dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa stanowiska pod
warunkiem posiadania przez tę osobę odpowiednich kwalifikacji wymaganych przez
Zamawiającego.Zamawiający wymaga, aby osoby kierujące robotami budowlanymi posiadały
uprawienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w
odpowiednich specjalnościach dla poszczególnych branż objętych zakresem zamówienia. Na
potwierdzenie spełnienia warunku, Wykonawca składa oświadczenie, że osoby które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.Zamawiający
dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie wykazu
osób zdolnych do wykonania zamówienia, stanowiącego załącznik do SWZ.Osoby wchodzące w
skład personelu Wykonawcy muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku,
osoby wchodzące w skład personelu Wykonawcy nie posiadają biegłej znajomości języka
polskiego Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, na własny koszt tłumacza dla potrzeb i na
okres realizacji zamówienia. DLA CZĘŚCI II Przebudowa ciągów pieszych na terenie Placu
Zwycięstwa w Strzelcach Kraj.a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, - co najmniej:• jednej roboty
budowlanej polegającej na budowie / przebudowie / remoncie nawierzchni ciągu pieszego lub
jezdnego o powierzchni wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż
400m2Wykonawca winien załączyć dowody potwierdzające, że roboty te zostały wykonane
należycie.Dowodami, o których mowa powyżej 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 dokumenty.b)
Zamawiający uzna warunek za spełniony w tym zakresie, jeżeli Wykonawca wykaże, że
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dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi
niezbędne kwalifikacje tj:Lp. Stanowisko Wymagaliczba osób Wymagane uprawnienia i
doświadczenie1. Kierownikbudowy 1 doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami
budowlanymi min. 5 lat, uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej. Doświadczenie w kierowaniu co najmniej jedną budową/
przebudową/remontem nawierzchni ciągu pieszego lub jezdnego o powierzchni wykonanej w
ramach jednego zdania nie mniejszej niż 400m22. Wykonawca może w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.3. W odniesieniu do warunków dotyczących
doświadczenia wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach innych podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te
wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udostępniających
zasoby, składa wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa w ust. 3, potwierdza że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w
szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby,2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,3) 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,6.
Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
art.112 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy PZP, oraz jeżeli to dotyczy, kryteriów selekcji a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z
Wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną
przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.8. Jeżeli zdolności techniczne lub
zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.9. Wykonawca nie może, po
upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych – zrealizowanych w okresie ostatnich 5
(pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy,
to w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, wartości oraz miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty budowlane zostały wykonane, w zakresie wymaganym do spełnienia warunków
udziału w postępowaniu – wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.Do wykazu należy dołączyć
dowody określające, czy roboty budowlane zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone, przy
2021-04-15 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00033631/01 z dnia 2021-04-15

czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert. 2) Wykaz Osób – skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, 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 informację o podstawie do dysponowania tymi osobami –
wzór dokumentu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz oferty, TER dla wybranej części
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. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości : dla
części I - 15 000,00 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100), dla części II – brak
wadium2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia
oferty. 3. Wadium może zostać wniesione w jednej lub kilku z poniższych form:1) Pieniądzu,2)
Gwarancjach bankowych;3) Gwarancjach ubezpieczeniowych;4) 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 (Dz. U. z 2019r., poz. 310, 836 i
1572).4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego:
49 8362 0005 0399 1819 2000 0020 z opisem wskazującym na nazwę przetargu, którego
dotyczy. Potwierdzeniem tej formy wniesienia wadium będzie kopia przelewu załączona do
oferty.5. Przedkładana gwarancja musi wskazywać jakiego postępowania dotyczy, określać
Wykonawcę, beneficjenta oraz gwaranta, kwotę gwarancji i termin ważności.6. W przypadku,
gdy oferta zostanie złożona przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia w
treści dokumentu winna znaleźć się informacja identyfikująca podmioty, których dotyczy.7.
Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu,
zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na
którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego
oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
wykonawcę.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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. Zmiana Umowy może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego albo Wykonawcy, pod
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warunkiemzaistnienia okoliczności wymienionych w niniejszym paragrafie.2. Zmiana Umowy
możenastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności:1) z powodu zaistnienia
omyłkipisarskiej lub rachunkowej,2) gdy zaistnieje siła wyższa lub inna, niemożliwa do
przewidzenia wmomencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna,
za którą żadnaze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego
wykonaniaumowy zgodnie z SWZ lub wprowadzenie tych zmian jest korzystne dla
Zamawiającego, 3) wprzypadkach wskazanych w przepisach art.436 pkt.4) litera b) – ustawy
PZP, dotyczącychzmiany wynagrodzenia,4) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących
przepisów prawa wzakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy lub świadczenia
jednej lub obuStron,5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w
Umowie, którychnie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać
usunięcie rozbieżnościlub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej postanowieńprzez Strony,6) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie
następstwem zmianwprowadzonych w Umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą a w
szczególnościkonieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej,dokonania zmiany kolejności wykonania robót, określonej uaktualnionym
harmonogramemrzeczowo-finansowym.7) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu
wykonaniaprzedmiotu umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, które
zaakceptuje napiśmie Zamawiający,8) Dopuszcza się możliwość zmiany wynagrodzenia,
zakresu i sposobuwykonywania przedmiotu umowy:a) na podstawie art. 439 ustawy PZP ustala
się, iż wprzypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia
stronyumowy mogą wystąpić o zmianę wynagrodzenia przy spełnieniu warunków określonych
wewzorze umowy,b) jeżeli nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT) lub
podatkuakcyzowego, która będzie powodować zmianę kosztów wykonania po stronie
Wykonawcy.Zmiana wynagrodzenia będzie dotyczyła wynagrodzenia za część robót
wykonywanych po daciewejścia w życie przepisów stanowiących o zmianie stawki VAT lub
podatku akcyzowego, przyczym podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy o zmianę stawki
podatku VAT lub akcyzowegonie dotyczy sytuacji, gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowałakonieczność jego realizacji w okresie obowiązywania wyższej
stawki podatku VAT lub podatkuakcyzowego,c) w przypadku wyłączenia części robót objętych
umową na wniosekZamawiającego,d)w przypadku zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo wysokościminimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. ominimalnym wynagrodzeniu za pracę,e) w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniomspołecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczeniaspołeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,f) w przypadku zmiany zasad
gromadzenia i wysokościwpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w
ustawie z dnia 4 października2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215
oraz z 2019 r. poz. 1074 i1572),g) w przypadku konieczności zmiany sposobu przeprowadzenia
robót lub wprowadzeniarobót zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy
zastosowaniu innych rozwiązańtechnicznych / technologicznych / materiałowych od tych
wskazanych w dokumentacjiprojektowej,h) wystąpi konieczność wykonania zamówienia
dodatkowego,9) Dopuszcza sięmożliwość zmiany terminów,10) Dopuszcza się możliwość
zmiany osób, odpowiedzialnych zawykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w
ofercie.Szczegółowe zmiany i zakres zostałyopisane w Załączniku do SWZ (wzorze umowy).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-06 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-06 12:30
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04
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