Ogłoszenie nr 2021/BZP 00099653/01 z dnia 2021-06-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna,
Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I b, II, III”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Dobiegniew
1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Dobiegniew
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966770
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Obrońców Pokoju 24
1.5.2.) Miejscowość: Dobiegniew
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-520
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.7.) Numer telefonu: 95 76 11 001
1.5.8.) Numer faksu: 95 76 11 041
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: d.domagala@dobiegniew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.dobiegniew.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:

„Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa, Piękna,
Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap I b, II, III”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e5910ef-d80a-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00099653/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-30 12:38
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000393/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa - przebudowa dróg, ulic na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie (ul. Kwiatowa,
Piękna, Pogodna, Słoneczna, Norwida) - etap Ib, II, III
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:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U.
z2020 r. poz. 344).2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki
dowodowe,pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w
postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt,
.rtf,.pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w SWZ składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z
Wykonawcami:Daniel Domagała e-mail: d.domagala@dobiegniew.pl. 4. 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” oraz do „Formularza do komunikacji”.5. 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).6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy:„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do
komunikacji” wynosi 150MB.7. Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
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oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie zawiadomień oraz przekazywanie
informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji” udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania.9. Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,email:d.domagala@dobiegniew.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): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w pkt
XXV SWZ oraz w Formularzu ofertowym - pkt 21
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dotyczące ochrony danych osobowych zawarto w
pkt XXV SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RKG.271.03.2021.DD
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

Zakres inwestycji obejmuje dokończenie budowy wszystkich brakujących dróg gminnych na
Osiedlu Młodych i polega na budowie dróg, ul. Norwida, Słonecznej, Pięknej i Pogodnej oraz
przebudowie dróg w ul. Norwida i Kwiatowej. Stan docelowy (projektowany) przedmiotowych
dróg to: droga gminna klasy D, kategoria ruchu KR2 o szerokości jezdni bitumicznej 7 m
ograniczonej krawężnikami betonowymi. Ze względu na przewidywany ruch pieszych
zaprojektowano: przy drodze gminnej o nr docelowym 100541F (ul. Norwida) chodnik
dwustronny i jednostronny dla pieszych o szerokości min. 2,55 m; przy drodze gminnej nr
100542 (ul. Słoneczna) chodnik dwustronny i jednostronny o szerokości min. 2,45 m; natomiast
przy drodze gminnej nr 100541 (ul. Piękna i Pogodna) głównie chodnik dwustronny dla pieszych
o szerokości min. 2 m. Do znacznej części nieruchomości zlokalizowanych przy projektowanych
drogach przewidziano zjazdy na posesje o szerokości min. 3,5 m (nie więcej jak szerokość
jezdni). Przewidziano odwodnienie dróg do projektowanej kanalizacji deszczowej, z której ścieki
po oczyszczeniu zostaną odprowadzone do rzeki Mierzęcka Struga. W ramach inwestycji
wykonane będzie miejscowe zabezpieczenie istniejących doziemnych sieci energetycznych i
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teletechnicznych. Zestawienie parametrów i elementów drogi, planowanych do realizacji:
długość dróg ogółem 0,743 km, w tym ul. Norwida i Kwiatowa - 0,237 km, ul. Słoneczna - 0,185
km oraz ul. Piękna i Pogodna - 0,321 km; chodnik przy ul. Norwida dwustronny o szerokości min.
2,65 m o długości 0.040 km oraz jednostronny (strona prawa) o szerokości min. 2,55 m o
długości 0,040 km; chodnik przy ul. Słonecznej dwustronny o szer. min. 2,50 m o długości 0,058
km, jednostronny (strona prawa) o szer. 2,45 m o długości 0,116 km - strona prawa; chodnik
przy ul. Pięknej i Pogodnej dwustronny o szer. min. 2 m o długości 0,245 km, jednostronny
(strona prawa) o szer. min. 2,00 m o długości 0,078 km - strona prawa; skrzyżowanie proste
dróg gminnych - 4 szt., zjazdy do nieruchomości - 16 szt.; miejsca postojowe – 6 szt.
Przebudowa drogi w ul. Norwida i Kwiatowej polega na remoncie nawierzchni jezdni oraz
budowie odcinka kanalizacji deszczowej. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zamontować
tablice informacyjne 2 szt. - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r.
w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące
zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy
celowych (Dz.U. z 2021r. poz. 953).
Dokumentacja projektowa będąca integralną częścią SWZ obejmuje szerszy zakres tzn.
przebudowę ulic na Osiedlu Młodych. Niniejsze postępowanie dotyczy ul. Kwiatowej, Pięknej,
Słonecznej, Norwida w zakresie wskazanym powyżej oraz dołączonym do SWZ przedmiarze
robót i załączniku mapowym - Mapa podziału inwestycji na etapy. Przedmiary robót stanowią
materiał pomocniczy dla Wykonawcy do kalkulacji ceny.
Przedmiot zamówienia szczegółowo określają załączniki do SWZ:
Załącznik nr 10 – Opis przedmiotu zamówienia,
Załącznik nr 11 – Kosztorys ofertowy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233140-2 - Roboty drogowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
45233320-8 - Fundamentowanie dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i
sposobu oceny ofert został opisany w dziale XVII SWZ.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

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

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

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

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający
nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. 2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.3) sytuacji ekonomicznej
lub finansowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 500 000 zł. (pięćset tysięcy złotych)W
przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony
łącznie. 4) zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek dotyczący
zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże: a) wykonanie w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, w sposób należyty co najmniej dwóch zadań polegających na: - budowie,
rozbudowie, przebudowie dróg, z których każda była o wartości co najmniej1.000.000,00 zł
brutto (jeden milion złotych brutto). W przypadku gdy Wykonawca realizował zamówienie jako
jeden z grupy Wykonawców(konsorcjum) może powoływać się tylko na doświadczenie w
realizacji robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
b) dysponowanie następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi: - Kierownik
budowy posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami w branży drogowej bez
ograniczeń – 1 osoba.
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7
lipca1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy
Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,określone w art. 12 ust. 1
ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
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uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.Regulację odrębną stanowią
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji.
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:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
podmiotowych środków dowodowych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia: a) odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, b) oświadczenie
Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.125 ust. 1ustawy
PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których
mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego
likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z
wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego
rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej
procedury – dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym albo administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy. Zapisy dotyczące terminu wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną, składa dokumenty, o których mowa w pkt IX.8 ppkt 8.2) SWZ w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
dokumentów dotyczących tych podmiotów, o których mowa w pkt IX.8 ppkt 8.2) SWZ w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień złożenia.
Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących
zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt IX.1
SWZ, dane umożliwiające dostęp do tych środków.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które
Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i
aktualność.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty tez ostały wykonane – wzór wykazu
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stanowi załącznik nr 4 do SWZ, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty budowlane
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o który chmowa, 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. UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych,wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz powinien dotyczyć robót
budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, b) wykaz osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ. c) dokumentów potwierdzających, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia opisanej
w SWZ w dziale VII ust. 1 pkt 3.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty, o których mowa w pkt IX.8 ppkt 8.1) w
zakresie, w którym każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
dokumentów dotyczących tych podmiotów, o których mowa w pkt IX.8 ppkt 8.1) w zakresie, w którym
każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki
dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych
na dzień złożenia.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy – do
wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla
oferty w SWZ i załącznikach); 2) Oświadczenia, o których mowa w pkt IX ppkt 1 SWZ – wg
Załącznika nr 2 i 3 do SWZ); 3) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy PZP – wg
Załącznika nr 7 (jeżeli dotyczy); 4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania
Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg
Załącznika nr 8 lub inne dokumenty, o których mowa w pkt VII ppkt. 4 SWZ (jeżeli dotyczy);
5)Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby: a) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do
jego reprezentowania, może złożyć wraz z ofertą odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego
rejestru; b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia
dokumentów, o których mowa w lit. a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych dokumentów;c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o
których mowa w lit. a),zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby
złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania wykonawcy; 6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego(jeżeli dotyczy). Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt XIII ppkt 12.5) lit c) i ppkt
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12.6) SWZ składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub w formie
elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność notarialnie - w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji
działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 ze zm.), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa wart. 66 ust. 1 ustawy PZP, z uwzględnieniem rodzaju
przekazywanych danych.
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: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówieniaalbo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego
pełnomocnika. 2. Jeżeli oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których tez
dolności są wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy (wg wzoru nr 7 do SWZ). 4. Oświadczenie wstępne, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP składa każdy z Wykonawców. 5. Każdy z
Wykonawców składających ofertę wspólną, składa dokumenty potwierdzające brak podstaw
wykluczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym 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. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
następującym zakresie: 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić
w przypadku: a) wstrzymania realizacji robót spowodowanej z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego, b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót lub inne okoliczności
niezależne od Wykonawcy, lub których Wykonawca przy zachowaniu należytej staranności nie
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był w stanie uniknąć lub przewidzieć, jak również inne przeszkody lub utrudnienia w
wykonywaniu przedmiotu umowy spowodowane przez osoby trzecie lub organy władzy
publicznej, c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających
prawidłowe wykonanie robót, w tym prowadzenie robót z zachowaniem wymogów
technologicznych (np.zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, technologii wykonania)
lub przepisami BHP, d) napotkanie na etapie budowy niewybuchów, zabytków itp., e)
konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, konieczności wykonania
dodatkowych badań i ekspertyz, f) wykopalisk uniemożliwiających wykonanie robót w ustalonym
terminie, g) konieczności zlecenia wykonania dodatkowych robót budowlanych, których
wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych zamówieniem podstawowym, h)
konieczności usunięcia kolizji z urządzeniem obcym, które nie zostało uwzględnione w
opracowanej dokumentacji projektowej, a której usunięcie jest konieczne w celu realizacji
inwestycji, i) zawieszenia realizacji zadania inwestycyjnego przez organy nadzoru budowlanego
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy zadania, j) jeżeli powstaną okoliczności będące
następstwem działania organów administracji publicznej,w szczególności przekroczenie
zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji publicznej decyzji,
zezwoleń, warunków technicznych i uzgodnień. Fakty, o których mowa w pkt 1) lit. b-j) muszą
być stwierdzone przez Inspektora nadzoru,Kierownika budowy i zatwierdzone przez
Zamawiającego w sporządzonym na tę okoliczność protokole. Strony ustalą nowy termin
zakończenia robót z uwzględnieniem przerwy w realizacji robót. 2) Zamawiający dopuszcza w
razie konieczności wykonanie świadczenia zamiennego (roboty zamienne), którego wykonanie
nie będzie wykraczało poza zakres określony w ofercie i nie zmieni wynagrodzenia Wykonawcy.
3) Możliwość zmiany osoby, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia
wymagania w stopniu nie mniejszym, niż wymagania stawiane odpowiednio Kierownikowi
budowy, w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego
została zawarta umowa. 4) Zmiany dotyczące podwykonawstwa w zakresie: a) zmiany lub
rezygnacji z Podwykonawcy, b) zmiany lub wprowadzenia nowego zakresu robót budowlanych,
które Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy Podwykonawców. 5) Zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawnych mających wpływ na termin lub zakres zamówienia. 6)
Zajdzie potrzeba wprowadzenia zmian redakcyjnych do umowy, bądź wprowadzenia zmian
będących następstwem zmian danych dotyczących Zamawiającego bądź Wykonawcy, a
wynikających z danych rejestrowych ujawnionych w rejestrach publicznych. 2. Zmiana umowy
może nastąpić także w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp oraz w razie
zaistnienia okoliczności/przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy z dnia 2marca 2020 r. o
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-15 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-15 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-13
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SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Zadanie dofinansowane jest ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
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