Ogłoszenie nr 2021/BZP 00011743/01 z dnia 2021-03-01

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
1.5.7.) Numer telefonu: 95 763 1130
1.5.8.) Numer faksu: 95 763 32 94
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. Poznańskiej w Strzelcach Krajeńskich”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a3c4d3cf-7a80-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011743/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-01 13:14
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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 00000422/01/P
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: https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem mini portalu.Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.W postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz wszelkich oświadczeń
odbywa się przy użyciu Platformy. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.Instrukcji użytkownika dostępna na
miniPortalu (https://www.uzp.qov.pl/ data/assets/pdf file/0030/37596/lnstrukcja- Uzvtkownika-SvstemuminiPortal-ePUAP.pdf)Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem:
https://miniportal.uzp.qov.pl/WarunkiUsluqi.aspx oraz Regulaminie ePUAP dostępnym pod adresem
http://epuap.qov.pl/wps/portal/strefa-klienta/requlamin.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.Zamawiający dopuszcza formaty przesyłanych danych wymienione w
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.
526 z późn. zm.)Zamawiający preferuje 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
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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 Parlamentu
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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) zwanym dalej
RODO informuję, iż:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) przetwarzanych w
Urzędzie 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 jest
poprzez: e-mail: inspektor-odo@strzelce.pl, lub tel: +48 95 7636311;3. Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą w systemach informatycznych i/lub tradycyjnych w celu realizacji zawartych umów,
wypełnienia obowiązku prawnego oraz realizacji zadań publicznych nałożonych na ADO, a także
innych na podstawie art. 6 RODO oraz szczegółowych przepisów prawa regulujących realizację
zadań;4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:5. Pani/Pana dane osobowe mogą być
udostępniane innym organom, uprawnionym na podstawie przepisów prawa;6. Pani/Pana dane
osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym tylko na podstawie pisemnej umowy
zawartej pomiędzy ADO i Podmiotem przetwarzającym, który zapewni odpowiednie środki
organizacyjne i techniczne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych;7. Pani/Pana dane
osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;8. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane przez okres realizacji zadania i celu do którego były zbierane/przekazane oraz
zgodnie 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 do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli
przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem;10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarza¬nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IR.271.1.2021
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 w
zakresie: przebudowy jezdni, budowy zjazdów, profilowania terenów zielonych wraz z obsianiem
trawą oraz budowa kanalizacji deszczowej (nr ewidencji gruntu dz. 964, 759, 1172) Zakres robót
budowlanych do wykonania został opisany w dokumentacji projektowej, specyfikacjach
technicznych, które stanowią załączniki do OPZ.Wyciąg z dokumentacji budowlanej:• Branża
drogowa:Jezdnia asfaltowa• szerokość mi. 6,00m• nawierzchnia bitumiczna• pochylenie
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jednostronne 2%Zjazdy z kostki betonowej• szerokość 6,0 m• nawierzchnia z kostki betonowej
gr. 8 cm• przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem kołowym o
promie¬niu R=3,0m• pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej
ukształtowaniaZjazdy z kruszywa• szerokość 6,0 m• nawierzchnia - mieszanka z kruszywa
niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowana me-chanicznie grubości 20cm• przecięcie krawędzi
nawierzchni zjazdu i drogi wyokrąglone lukiem kołowym o promie¬niu R=6,0m• pochylenie
podłużne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane do jej ukształtowania - zjazd bez
krawężników Konstrukcja nawierzchni: Jezdnia• warstwa ścieralna - SMA - gr. 4 cm• podbudowa
zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 8 cm• podbudowa zasadnicza - mieszanka z kruszywa
niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - gr. 20 cm• mieszanka kruszywa
związanego cementem C 1,5/2,0 -gr. 15 cmZjazd z kostki betonowej• warstwa ścieralna - kostka
betonowa - 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 cmZjazd z kruszywa• konstrukcja
nawierzchni - mieszanka z kruszywa niezwiązanego C90/3 0/31,5 stabilizowana mechanicznie gr. 20 cmProjektowana niweleta drogi:• zachować płynność w powiązaniu z elementami
geometrycznymi w planie (np. tak aby umożliwić na¬wiązanie wysokościowe projektowanej
korony ze zjazdami, ogrodzeniami itd.),• powiązać projektowany odcinek z krzyżującymi się
drogami,• zapewnić połączenie z istniejącym terenem,• zapewnić odwodnienie powierzchni
jezdni w nawiązaniu do planowanego kolektora zgodnie z opra¬cowaniem branży sanitarnej.•
Branża sanitarna:Budowa sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długości L=127,5mb z 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 zlokalizowanej na dz. nr 1172.Rury
powinny być wykonane w odcinkach prostych z kielichami wtryskowymi połączonymi z rurami
poprzez zgrzewanie rotacyjne. Rury powinny być wykonane o średnicy nominalnej odniesionej
do średnicy zewnętrznej DN/OD oraz do średnicy wewnętrznej DN/ID.Rury powinny być o lekkiej
konstrukcji strukturalnej z wewnętrzną ścianką gładką i profilowaną (korugowaną) ścianką
zewnętrzną o profilu trapezowym, tzw. typ B.Rury powinny być łączone przez kształtki z
polipropylenu PP-B i elastomerowe pierścienie uszczelniające wstawiane w ostatnim wgłębieniu
pomiędzy karbami.Kielichy rur DN/OD powinny umożliwiać łączenie z bosymi końcami rur
termoplastycznych (PVC-U, PP) poprzez zamontowanie na krawędzi kielicha uszczelki
elastomerowej z pierścieniem zatrzaskowym z PP, zabezpieczającą ją przed wywinięciem.Rury
powinny być wykonane z polipropylenu PP-B o sztywności obwodowej SN 8 kN/m2, SN 10
kN/m2, SN 12 kN/m2 i SN 16 kN/m2.Przed zasypaniem sieć należy zinwentaryzować
geodezyjnie. Po ułożeniu przewodów w wykopie należy je przedmuchać, oczyścić, a następnie
poddać próbie wytrzymałości i szczelności.Z uwagi na konfigurację terenu, istnieje możliwość
poprowadzenia sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o minimalnym spadku
zgodnie z nachyleniem terenu do istniejących kolektorów kanalizacji deszczowej znajdujących
się na terenie objętym inwestycją.System projektowanych rur kanalizacyjnych posiada pełny
asortyment kształtek (trójniki, nasuwki), przejść szczelnych oraz łączników z innymi
materiałami.Studnie betonowe w zakresie średnic wewnętrznych Ø1000 mm. Studnie włazowe,
betonowe należy wykonać z zachowaniem niżej wymienionych wymagań:- 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
45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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: 60,00
Kryterium 2
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: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20,00
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:a) dotyczącej Wykonawcy: 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 mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna SMA) o powierzchni
wykonanej w ramach jednego zdania nie mniejszej 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.b) dotyczącej Osób 8.3 Wykonawca musi
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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: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 drogi o
nawierzchni mineralno-asfaltowej (warstwa ścieralna SMA) o powierzchni wykonanej w ramach
jednego zdania nie mniejszej niż 762m2 wraz z kanalizacją deszczową2. Kierownik robót
sanitarnych 1 wymagane min. 5-letnie 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,
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: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu Wykonawca składa:a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, 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;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności 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.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, 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;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności 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.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, chyba że Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych a Wykonawca w Formularzu
Oferty wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w odniesieniu do Wykonawcy
jak również w odniesieniu do podmiotów udostępniających zasoby;2) pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania wykonawcy (np. umowa o
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współdziałaniu). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.3) pełnomocnictwo
do złożenia Oferty względnie do podpisania podmiotowych środków dowodowych lub innych
oświadczeń i dokumentów składanych wraz z Ofertą, chyba, że prawo do ich podpisania wynika
z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. ppkt 1) IDW;4) oryginał gwarancji lub poręczenia,
jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień pkt. 18.3.
IDW.5) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt. 11.3. IDW, w przypadku gdy Wykonawca
polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu wraz z pełnomocnictwami, jeżeli prawo do podpisania
danego zobowiązania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt. 16.6. pkt 1) IDW;6)
oświadczenie wymagane postanowieniami pkt. 10.2., 11.9. i 13.3. IDW.
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:

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:3 000,00 PLN (słownie
złotych: trzy tysiące)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.1W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast
spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 8.2. IDW.W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w pkt. 10.2 IDW składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.W przypadku, gdy spełnienie warunku opisanego:1) w pkt. 8.2.4) a IDW
wykazuje co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia2) w pkt. 8.2.4) a IDW wykonawcy wykazują poprzez poleganie na zdolnościach tych
z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane.- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczają w pkt
6 Formularza Oferta, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni
zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki
dowodowe, o których mowa w pkt 10 IDW, przy czym:1) podmiotowe środki dowodowe o których
mowa w pkt 10.8. IDW składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą
spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt 8.2 IDW;
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
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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. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku:1) działania siły wyższej
rozumianej jako zdarzenia zewnętrznego, niezależnego od działania stron umowy i których
strony nie mogły przewidzieć i nie mogły mu przeciwdziałać, np. powódź, trąba powietrzna,
huragan, itp. - w zakresie koniecznym, w szczególności terminu realizacji umowy;2) zmiany
terminu realizacji przedmiotu zamówienia (skrócenia lub wydłużenia) lub zakresu realizacji wraz
ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi
zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy tj. np.: konieczność przesunięcia terminu
przekazania terenu robót, udzielenie zamówień dodatkowych, których wykonanie wpływa na
zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego, zmiana dokumentacji projektowej (np.
zmiana zakresu), okoliczności zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. np.: warunki
archeologiczne, geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami infrastruktury, utrudniające lub
uniemożliwiające terminowe wykonanie przedmiotu umowy, przedłużający się czas trwania
procedur administracyjnych, wstrzymanie robót przez uprawniony organ, zmiany przepisów
prawa istotnie wpływającego na zakres lub termin realizacji niniejszej umowy, odkrycia zabytku
lub wprowadzenia istotnej dla przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony itp.3) zmiany zakresu
przedmiotu umowy oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami
wprowadzenia tej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być okolicznościami
zaistniałymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, np. zmiana dokumentacji projektowej,
zaistnienie warunków faktycznych na terenie robót, wpływających na zakres lub sposób
wykonywania przedmiotu umowy tj. warunki geologiczne, hydrogeologiczne, kolizje z sieciami
infrastruktury, konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
ograniczeń wywołanych zmianami wprowadzanymi w oparciu o przepisy ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności w
związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych itp.,4) zmiany podmiotu trzeciego, na zasobach którego
polega Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem,
że nowy podmiot będzie spełniał warunki udziału w postępowaniu w tym zakresie,5) zmiany
sposobu rozliczania przedmiotu umowy, w przypadku wystąpienia w trakcie realizacji zadania
okoliczności, które nie były znane stronom umowy w chwili zawierania umowy.6) inne
przewidziane w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych.2. Strony przewidują możliwość
zmiany (zmniejszenia lub zwiększenia) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o ile
Wykonawca wykaże, że zmiana będzie wiązała się z dodatkowymi nakładami po jego stronie, w
następujących przypadkach:1) zmiany przepisów prawa istotnie wpływającego na zakres lub
termin realizacji niniejszej umowy;2) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla
przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony;3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy
przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa,4) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami.3. W przypadkach określonych w ust. 1. i 2. Wykonawca
jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego w terminie 14 dni o zaistnieniu ww. sytuacji
i jej wpływie na harmonogram i/lub koszt realizacji przedmiotu Umowy.4. Wszelkie zmiany, z
zastrzeżeniem paragrafów niniejszej umowy, w których jest to wyraźnie zaznaczone, wymagają
aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://bip.strzelce.pl/78/Elektroniczna_Skrzynka_Podawcza/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16
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