Ogłoszenie nr 2021/BZP 00042129/01 z dnia 2021-04-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”

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
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@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. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d6dc8943-a7f7-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042129/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 10:22
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000422/02/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa drogi gminnej – ul. Poznańska w zakresie kanalizacji deszczowej
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: Wykonawca składa ofertę
zapośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na
ePUAPi udostępnionego również na miniPortalu.https://miniportal.uzp.gov.pl/www.bip.strzelce.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Instrukcja
użytkownika dostępna na miniPortalu (https://www.uzp.qov.pl/
data/assets/pdffile/0030/37596/lnstrukcja- Uzvtkownika-Svstemu-miniPortal-ePUAP.pdf)Wymagania
techniczne iorganizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminiekorzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.qov.pl/WarunkiUsluqi.aspxoraz Regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem
http://epuap.qov.pl/wps/portal/strefaklienta/requlamin.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanychformularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150MB.Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych wymienione w
rozporządzeniu RadyMinistrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnychwymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnychwymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526
z późn. zm.)Zamawiającypreferuje w szczególności następujące formaty przesłanych danych: .pdf,
.docx, .zip.
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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osóbfizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
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przepływu takichdanych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) zwanym dalejRODO informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO)
przetwarzanych wUrzędzie Miejskim w Strzelcach Krajeńskich jest: Burmistrz Strzelec Krajeńskich z
siedzibą przy ul.Aleja Wolności 48, 66-500 Strzelce Krajeńskie, e-mail: urzad@strzelce.pl, tel; +48 95
7631130;2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych (IDO) wyznaczonym przez ADO
możliwy jestpoprzez: e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl, lub tel: +48 95 7636311;3. Pani/Pana dane
osoboweprzetwarzane będą w systemach informatycznych i/lub tradycyjnych w celu realizacji
zawartych umów,wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych nałożonych na
ADO, a takżeinnych na podstawie art. 6 RODO oraz szczegółowych przepisów prawa regulujących
realizacjęzadań;4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:5. Pani/Pana dane osobowe
mogą byćudostępniane innym organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa;6. Pani/Pana
daneosobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym tylko na podstawie pisemnej
umowyzawartej pomiędzy ADO i Podmiotem przetwarzającym, który zapewni odpowiednie
środkiorganizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych;7. Pani/Pana
daneosobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;8. Pani/Pana dane osobowe
będąprzechowywane przez okres realizacji zadania i celu do którego były zbierane/przekazane
orazzgodnie z instrukcją kancelaryjną i kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu
Akt;9.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania,
usunięcia,ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
prawo docofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania
(jeżeliprzetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed
jejcofnięciem;10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
DanychOsobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana
dotyczącychnarusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.6.2021
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

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części ul. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich
wzakresie: przebudowy jezdni, budowy zjazdów, profilowania terenów zielonych wraz z
obsianiemtrawą oraz budowa kanalizacji deszczowej (nr ewidencji gruntu dz. 964, 759, 1172) I.
Zakresrobót budowlanych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej,
specyfikacjachtechnicznych, które stanowią załączniki do OPZ.Wyciąg z dokumentacji
budowlanej:• Branżadrogowa:Jezdnia asfaltowa• szerokość mi. 6,00m• nawierzchnia
bitumiczna• pochyleniejednostronne 2%Zjazdy z kostki betonowej• szerokość 6,0 m•
nawierzchnia z kostki betonowejgr. 8 cm• przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi
wyokrąglone łukiem kołowym opromie¬niu R=3,0m• pochylenie podłużne zjazdu w obrębie
korony drogi dostosowane do jejukształtowaniaZjazdy z kruszywa• szerokość 6,0 m•
nawierzchnia - mieszanka z kruszywaniezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowana me¬chanicznie
grubości 20cm• przecięcie krawędzinawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone lukiem kołowym o
promie¬niu R=6,0m• pochyleniepodłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej
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ukształtowania - zjazd bez krawężników Konstrukcja nawierzchni: Jezdnia• warstwa ścieralna SMA - gr. 4 cm• podbudowazasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 8 cm• podbudowa zasadnicza
- mieszanka z kruszywaniezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm•
mieszanka kruszywazwiązanego cementem C 1,5/2,0 -gr. 15 cmZjazd z kostki betonowej•
warstwa ścieralna - kostkabetonowa - gr. 8 cm • podsypka cementowo - piaskowa 1:4 - gr. 5 cm•
podbudowa zasadnicza -mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowana
mechanicznie - gr. 15 cm•mieszanka kruszywa związanego cementem C 1,5/2,0 - gr. 10 cm•
Zjazd z kruszywa•konstrukcja nawierzchni - mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5
stabilizowanamechanicznie - gr. 20 cmProjektowana niweleta drogi:• zachować płynność w
powiązaniu zelementami geometrycznymi w planie (np. tak aby umożliwić na¬wiązanie
wysokościoweprojektowanej korony ze zjazdami, ogrodzeniami itd.),• powiązać projektowany
odcinek zkrzyżującymi się drogami,• zapewnić połączenie z istniejącym terenem,• zapewnić
odwodnieniepowierzchni jezdni w nawiązaniu do planowanego kolektora zgodnie z
opra¬cowaniem branżysanitarnej.• Branża sanitarna:Budowa sieci kanalizacji deszczowej o
łącznej długości L=127,5mbz czego:1) dn 315 PP-B 80,7mb (kolektor główny)2) dn 200 PP-B
46,8mb(przykanaliki)Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w technologii rur i kształtek
z PP-B.Docelowo ścieki należy odprowadzić, do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej
zlokalizowanejna dz. nr 1172.Rury powinny być wykonane w odcinkach prostych z kielichami
wtryskowymipołączonymi z rurami poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury powinny być wykonane o
średnicynominalnej odniesionej do średnicy zewnętrznej DN/OD oraz do średnicy
wewnętrznejDN/ID.Rury powinny być o lekkiej konstrukcji strukturalnej z wewnętrzną ścianką
gładką iprofilowaną (korugowaną) ścianką zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B.Rury
powinnybyć łączone przez kształtki z polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie
uszczelniającewstawiane w ostatnim wgłębieniu pomiędzy karbami.Kielichy rur DN/OD powinny
umożliwiaćłączenie z bosymi końcami rur termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez
zamontowanie nakrawędzi kielicha uszczelki elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP,
zabezpieczającąją przed wywinięciem.Rury powinny być wykonane z polipropylenu PP-B o
sztywnościobwodowej SN 8 kN/m2, SN 10 kN/m2, SN 12 kN/m2 i SN 16 kN/m2.Przed
zasypaniem siećnależy zinwentaryzować geodezyjnie. Po ułożeniu przewodów w wykopie
należy jeprzedmuchać, oczyścić, a następnie poddać próbie wytrzymałości i szczelności.Z uwagi
nakonfigurację terenu, istnieje możliwość poprowadzenia sieci i przyłączy kanalizacji
deszczowejgrawitacyjnej o minimalnym spadku zgodnie z nachyleniem terenu do istniejących
kolektorówkanalizacji deszczowej znajdujących się na terenie objętym inwestycją.System
projektowanychrur kanalizacyjnych posiada pełny asortyment kształtek (trójniki, nasuwki),
przejść szczelnychoraz łączników z innymi materiałami.Studnie betonowe w zakresie średnic
wewnętrznych Ø1000mm. Studnie włazowe, betonowe należy wykonać z zachowaniem niżej
wymienionychwymagań:- kręgi oraz wszystkie elementy studni powinny być wykonane z betonu
B45,wodoszczelnego (W8) o nasiąkliwości nW
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert
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 i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby przewidzianej do kierowania robotami drogowymi
4.3.6.) Waga: 20
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.

Zdolność techniczna i zawodowa 1. Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem, w
wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 jednej roboty
budowlanej polegającej na przebudowie lub budowie drogi o nawierzchni z mieszanki
mineralnoasfaltowej (warstwa ścieralna SMA) o powierzchni wykonanej w ramach jednego
zdania niemniejszej niż 762m2 wraz z kanalizacją deszczową dł. min.127mb. Jako wykonanie
(zakończenie) zadania należy rozumieć wystawienie co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla
kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisania protokołu odbioru robót
lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa
Przejęcia). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,warunek określony w pkt 8.2.4) a) IDW, musi spełniać w całości co najmniej jeden z
Wykonawców.2. Wykonawca musi wykazać osobę, która zostanie skierowana do realizacji
zamówienia posiadająca kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie
niezbędne do wykonania zamówienia oraz Wykonawca musi wykazać że będzie dysponował
osobami podając podstawę dysponowania tą osobą:Kierownik budowy - minimum 1 osoba doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi min. 5 lat, uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej.Doświadczenie w
kierowaniu co najmniej jedną przebudową lub budową drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej
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(warstwa ścieralna SMA) o powierzchni wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej niż
762m2 wraz z kanalizacją deszczowąKierownik robót sanitarnych - minimum 1 osoba wymagane min. 5-letnie doświadczenie zawodoweoraz posiadanie uprawnień do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych,
kanalizacyjnych i gazowych
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: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonanenależycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca
z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty;b)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególnościodpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacjizawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówieniapublicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie dodysponowania tymi osobami.

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 jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:3 000,00 PLN
(słowniezłotych: trzy tysiące);2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania
ofert wjednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w
zależnościod wyboru Wykonawcy.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub
poręczeńWykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w
postacielektronicznej. Wadium w takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść
gwarancjilub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze
obowiązywanie odzwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.Jako Beneficjenta
wadiumwnoszonego w formie gwarancji lub poręczeń należy wskazać:Gmina Strzelce
Krajeńskie, AlejaWolności 48, 66-50 Strzelce Krajeńskie. W przypadku wniesienia wadium w
formie gwarancji lubporęczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały
odpowiedzialność zawszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę,
określone w art. 98 ust. 6ustawy Pzp.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści
nieodwołalne ibezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz
Zamawiającego kwotywadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.Gwarancja
lub poręczenie musizawierać w swojej treści wskazanie adresu e mail lub adresu pocztowego na
który Zamawiającyprześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.Wadium wniesione w formie
gwarancji (bankowejczy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium
wniesione w pieniądzu -dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie
może być utrudnione.Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż
wszystkie sporyodnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane
jurysdykcji sądówpolskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.4. Wadium wniesione w
pieniądzu przelewemna rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy
Zamawiającego: w LubuskoWielkopolskim Banku Spółdzielczym. nr 49 8362 0005 0399 1819
2000 0020 (w tytule przelewunależy wpisać znak postępowania: IR.271.6.2021), najpóźniej
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przed upływem terminu składaniaofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu
rozliczeń międzybankowychZamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.5. Zamawiający dokonazwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust.
1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będziemiał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2
ustawy Pzp wystąpienia o zwrotwadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje
rozwiązanie stosunkuprawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa
do korzystania ześrodków ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.6.
Zamawiający zwróciwadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie
gwarantowi lubporęczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie
lub gwarancjawskazywały adres mailowy na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o
zwolnieniuwadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.7. Zamawiający zatrzyma
wadium wraz zodsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby,składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
innypodmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie,
będziedysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.2. Zobowiązanie
podmiotuudostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 11.3 IDW, potwierdza, że stosunek
łączącyWykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do
tychzasobów oraz określa w szczególności:1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów
podmiotuudostępniającego zasoby;2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania
przezniego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3)
czy i wjakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega wodniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazanezdolności dotyczą.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez
podmiotyudostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa
lubekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału
wpostępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia,które zostały przewidziany względem wykonawcy.4. Podmiot, który zobowiązał się
doudostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, który polega na jego
sytuacjifinansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą w
skuteknieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie
ponosiwiny.5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub
finansowa,podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę
warunkówudziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia,Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez
Zamawiającego:a) zastąpiłten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albob) wykazał, że
samodzielnie spełnia warunkiudziału w postępowaniu.
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:
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1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:1) działania siły
wyższejrozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i
którychstrony nie mogły przewidzieć i nie mogły mu przeciwdziałać, np. powódź, trąba
powietrzna,huragan, itp. - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;2)
zmianyterminu realizacji przedmiotu zamówienia (skrócenia lub wydłużenia) lub zakresu
realizacji wrazze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może
być jedynieokolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami
niezależnymizarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np.: konieczność przesunięcia
terminuprzekazania terenu robót, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa
nazmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, zmiana dokumentacji projektowej
(np.zmiana zakresu), okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np.:
warunkiarcheologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury,
utrudniające lubuniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się
czas trwaniaprocedur administracyjnych, wstrzymanie robót przez uprawniony organ, zmiany
przepisówprawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy,
odkrycia zabytkulub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony itp.3)
zmiany zakresuprzedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze
skutkamiwprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościamizaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji
projektowej,zaistnienie warunków faktycznych na terenie robót, wpływających na zakres lub
sposóbwykonywania przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z
sieciamiinfrastruktury, konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu
innychrozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego
prawa,ograniczeń wywołanych zmianami wprowadzanymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5
grudnia2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w
szczególności wzwiązku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
związanych zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych orazwywołanych nimi sytuacji kryzysowych itp.,4) zmiany podmiotu trzeciego, na
zasobach któregopolega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
z zastrzeżeniem,że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym
zakresie,5) zmianysposobu rozliczania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia w trakcie
realizacji zadaniaokoliczności, które nie były znane stronom umowy w chwili zawierania
umowy.6) inneprzewidziane w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Strony
przewidują możliwośćzmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wysokości wynagrodzenia
należnego Wykonawcy, o ileWykonawca wykaże, że zmiana będzie wiązała się z dodatkowymi
nakładami po jego stronie, wnastępujących przypadkach:1) zmiany przepisów prawa istotnie
wpływającego na zakres lubtermin realizacji niniejszej umowy;2) odkrycia zabytku lub
wprowadzenia istotnej dlaprzedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;3) konieczności
zrealizowania przedmiotu Umowyprzy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmianyobowiązującego prawa,4) wystąpienia Siły wyższej
uniemożliwiającej wykonanie przedmiotuUmowy zgodnie z jej postanowieniami.3. W
przypadkach określonych w ust. 1. i 2. Wykonawcajest zobowiązany do powiadomienia
Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacjii jej wpływie na harmonogram i/lub
koszt realizacji przedmiotu Umowy.4. Wszelkie zmiany, zzastrzeżeniem paragrafów niniejszej
umowy, w których jest to wyraźnie zaznaczone, wymagająaneksu sporządzonego z
zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12
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