Ogłoszenie nr 2021/BZP 00009193/01 z dnia 2021-02-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Krótkiej w miejscowości Szydłowiec

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA SZYDŁOWIEC
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670223391
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: RYNEK WIELKI 1
1.5.2.) Miejscowość: Szydłowiec
1.5.3.) Kod pocztowy: 26-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
1.5.7.) Numer telefonu: 48 6178630
1.5.8.) Numer faksu: 48 6170510
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szydlowiec.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.szydlowiec.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 drogi wewnętrznej – ulicy Krótkiej w miejscowości Szydłowiec
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-76a04a55-72b7-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009193/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 09:34
2021-02-22 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 00009193/01 z dnia 2021-02-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001929/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Krótkiej w Szydłowcu
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

www.bip.szydlowiec.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
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który
dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: przetargi@szydlowiec.pl. 2.Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji".3.
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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 4. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 5. 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. 6.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w miniPortalu
klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
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:
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polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 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:a) administratorem Pani/Pana danych osobowych
przetwarzanych w związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest
Burmistrz Szydłowca, 26-500 Szydłowiec, ul. Rynek Wielki 1, b) administrator wyznaczył Inspektora
Danych osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@szydlowiec.pl c)
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.d) odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, 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;f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących 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; g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;h) posiada Pani/Pan:- na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana doty-czących;- na podstawie
art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;- na podstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwa-rzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana
dotyczących narusza przepisy RODO;i) nie przysługuje Pani/Panu:- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d
lub e RODO prawo do usunięcia danych osobo-wych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO;- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobo-wych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.j) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na
niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem
właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.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
4.1.5.) Wartość zamówienia: 314000,00 PLN
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:Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej w miejscowości
Szydłowiec.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa tj:
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a) projekt budowlany pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ulicy Krótkiej w miejscowości
Szydłowiec”– Załącznik Nr 7 do SWZ,b) przedmiar robót – Załącznik Nr 8c) Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót – Załącznik Nr 9Uwaga:Przedmiar robót został dołączony
do SWZ wyłącznie pomocniczo i nie może stanowić jedynej podstawy wyceny oferty. Oferta
wykonawcy powinna obejmować wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu
zamówienia roboty zapewniające właściwe i efektywne jego funkcjonowanie. W przypadku
dostrzeżenia rozbieżności pomiędzy poszczególnymi elementami dokumentacji projektowej
Wykonawca zobowiązany jest wystąpić do Zamawiającego o ich wyjaśnienie przed złożeniem
oferty. Zamawiający oczekuje wykonania w ramach wynagrodzenia za realizacje zamówienia
wszystkich robót koniecznych dla prawidłowego wykonania zamówienia, w szczególności w
sytuacji, gdy w którymkolwiek z dokumentów przetargowych roboty te zostały przewidziane lub
ich wykonanie wynika z przyjętej technologii albo z innych powodów jest niezbędne dla
prawidłowego wykonania zamówienia. Podobnie jak przedmiar robót ma charakter pomocniczy
dla Wykonawcy przy wycenie przedmiotu zamówienia, tak kosztorys ofertowy na etapie badania
i oceny złożonych ofert będzie pełnił funkcję informacyjną dla Zamawiającego. Wartości
poszczególnych pozycji będą pomocne np. przy ustaleniu wysokości robót zamiennych.
Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania
minimalne, a ich spełnianie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie
skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226
ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp. Wykonawca obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty całość prac
wynikających z dokumentacji projektowej. Za ujęcie wszystkich prac ponosi odpowiedzialność
tylko i wyłącznie Wykonawca. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie n/w robót:robót rozbiórkowych oraz przygotowawczych polegających na rozebraniu nawierzchni z niesortu
kamiennego, wywóz materiału z rozbiórki;- robót ziemnych;- regulacje pionową zasuw
wodociągowych i studzienek kanalizacji sanitarnej;- podbudowy z piasku stabilizowanego
cementem grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm;- podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
jezdni;- podsypki cementowo- piaskowej grubości 3 cm pod nawierzchnię jezdni i koryta
ściekowe;- ustawienie krawężników na ławie betonowej;- nawierzchni ulicy z kostki brukowej
betonowej szarej gr. 8 cm - ustawienie obrzeży betonowych z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową na ławie betonowej z oporem;- odwodnienia drogi korytkami betonowymi typu
„mulda”.- plantowania skarp i korony nasypów;- humusowanie i obsianie skarp;- oznakowanie
poziome i pionowe.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 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:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
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: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

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

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia
warunków w tym zakresie.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie stawia warunków w tym
zakresie.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia
warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 300 tys. zł.4.
zdolności technicznej lub zawodowej:Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli:a) posiada niezbędną wiedzę i
doświadczenie, tj:wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej jedną robotę budowlaną, której przedmiotem było zrealizowanie robót budowlanych w
zakresie budowy/ przebudowy drogi o wartości zamówienia wynoszącej nie mniej niż 300 tys. zł.
brutto.Uwaga: - za wykonaną robotę budowlaną Zamawiający rozumie taką robotę, która została
zrealizowana na rzecz podmiotu (Zamawiającego/Odbiory) w ramach jednej umowy i odebrana
przez ten podmiot, jako wykonana należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
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prawidłowo ukończona. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia
prawdziwości przedstawionych danych, które będą wyszczególnione w ofercie.- przez „budowę”
należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także jego
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę.- przez „przebudowę” należy rozumieć wykonywanie robót
budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych
istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku
dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym
zmiany granic pasa drogowego;- wartości podane w walutach innych niż PLN należy przeliczyć
na PLN wg średniego kursu NBP na dzień podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
Wykonawca zobowiązany jest podać w wykazie kurs przeliczeniowy. b) dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:- osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, posiadającą minimum 3
lata doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy.Uwaga: przez uprawnienia budowlane
rozumie się uprawnienia wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z
dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im
uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12 a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 ze
zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.).
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:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 4) ustawy Pzp.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia,b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie i nadzorowanie robót, 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 ( załącznik nr 4 do SWZ)c) Wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy 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 – inne dokumenty (załącznik nr 5 do SWZ)
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą1) Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie
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elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.2) Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II SWZ.
Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący
wymagane podmiotowe środki dowodowe (oświadczenie – załącznik nr 2 do SWZ).3)
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.4) Oświadczenie
składają odrębnie:- wykonawcy/ każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;- podmiot trzeci, na
którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim podmiot
udostępnia soje zasoby wykonawcy;- podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie
polega przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku
oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia podwykonawcy.5) Do oferty wykonawca
załącza również:a) pełnomocnictwo- gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę nie wynika z dokumentów
rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien
dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do
złożenia oferty lub złożenia oferty i podpisania umowy,- w przypadku wykonawców ubiegających
się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia
pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć
do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie postępowania o
zamówienie publiczne, którego dotyczy, nazwy oraz adresy wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia oraz nazwę i adres ustanowionego pełnomocnika i zakres jego
umocowania.b) Formularz cenowy (załącznik nr 1 do SWZ)Załącznikiem do Formularza
cenowego jest kosztorys uproszczony, opracowany na podstawie przedmiaru prac i
dokumentacji budowlanej. c) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta
lub inne dokumenty składane w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa,
wykonawca wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one
udostępnione, oraz wykazuje, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
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: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
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 zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści
którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie
zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w
szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, nazwy oraz
adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz nazwę i adres
2021-02-22 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 00009193/01 z dnia 2021-02-22

ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania.Wykonawcy/ każdy spośród
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w
rozdziale II SWZ składa odrębnie w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału 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:

1. Postanowienia umowy nie mogą być zmienione w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty w zakresie wynikającym z art. 455 ustawy Pzp oraz w
następujących przypadkach:Istotne zmiany do umowy mogą dotyczyć:1) terminu wykonania
zamówienia:a) jeżeli wykonanie robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej
isztuki budowlanej lub konieczność sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji
wymaga dodatkowego czasu ponad termin wynikający z umowy (wydłużenie terminu nie może
być dłuższe niż okres konieczny do realizacji w/w robót),b) gdy podczas wykonywania
zamówienia pojawiły się okoliczności, których w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej
nie można było przewidzieć i jednocześnie powodują one, że wykonanie robót budowlanych
zgodnie z załączoną do SWZ dokumentacją projektową lub specyfikacją technicznąwykonania i
odbioru robót stanowiłoby wadę w prawidłowym funkcjonowaniu obiektu,c) na skutek
okoliczności wynikających z tzw. „siły wyższej” tj. - zdarzenia o charakterze przypadkowym lub
naturalnym, ale zawsze o charakterze zewnętrznym w stosunku do człowieka- zdarzenie
niemożliwe (lub prawie niemożliwe) do przewidzenia,- zdarzenie, którego skutkom nie można
zapobiec lub wymogów środowiskowych, lub uwarunkowań prawnych i administracyjnych,d)
jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają prowadzenie robótbudowlanych zgodnie z
wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. Wstrzymanie robót z
tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe
(właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadnia zmiany
umowy,e) w przypadku zaistnienia na placu budowy niezinwentaryzowanych kolizji bądź innych
przeszkód (np. niewybuchy, znaleziska archeologiczne, działania osób trzecich itp.),f) w
przypadku niezawinionego przez żadną ze stron umowy przedłużenia się procedur prawnych,
administracyjnych, działań gestorów sieci itp.Wydłużenie terminu może nastąpić maksymalnie o
okres odpowiadający odpowiednio okresowi w jakim wystąpiły określone powyżej
zdarzenia.3.Wszelkie zmiany niniejszej umowywymagają zachowania 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: 2021-03-10 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 12:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-10 13:00
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8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-02-22 Biuletyn Zamówień Publicznych

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

