
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIEŃ POMORSKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811685585

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stary Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Kamień Pomorski

1.5.3.) Kod pocztowy: 72-400

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: 91 3821142

1.5.8.) Numer faksu: 91 3825028

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@kamienpomorski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.kamienpomorski.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:

„Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92699332-6d22-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007758/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-16 12:19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002777/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej

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.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

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: W postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem platformy do obsługi postępowań
przetargowych, dostępnej pod adresem: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowe określenie wymagań technicznych i organizacyjnych dot. korespondencji elektronicznej
zawarto w rozdziale 8 SWZ, tj, Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.

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): 1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz
Kamienia Pomorskiego, ul. Stary Rynek 1, 72-400 Kamień Pomorski.2) Inspektorem ochrony danych
osobowych jest p. Dariusz Łydziński – dariusz@4itsecurity.pl, tel. 607-603-890.3) Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f Rozporządzenia w związku z niezbędnością
przetwarzania danych w celu zawarcia i realizowania niniejszej Umowy,4) dane osobowe mogą być
przekazane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora, obsługującym lub
udostępniającym systemy i narzędzia teleinformatyczne, upoważnionym pracownikom Urzędu
Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, a także odbiorcom danych osobowych m.in. organom państwowym
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lub organom samorządu terytorialnego, sądom, innym organom sprawiedliwości, operatorom
pocztowym.5) Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zadań
wynikających z niniejszej umowy maksymalnie przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych
roszczeń, a wynikających z przepisów prawa. 6) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa
trzeciego.7) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz
prawo wniesienia sprzeciwu.8) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych w razie uznania, że przetwarzania państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PIGK.271.3.2021

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

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont cząstkowy dróg o nawierzchni gruntowej na terenie
gminy Kamień Pomorski oraz dostawa kruszywa łamanego frakcji 0 - 31,5 według wskazań
Zamawiającego w roku 2021”. 2. W ramach postępowania Zamawiający przewiduje wyrównanie
mechaniczne około 25 000 m2 dróg o nawierzchni gruntowej i dostawę wraz z wbudowaniem
około 500 t kruszywa. Podane ilości są jedynie wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie
w trakcie trwania umowy. 3. Szczegółowy zakres prac i sposobu ich wykonywania jest zawarty
w szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiącej Załącznik do SIWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212200-2 - Kruszywo

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-31

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: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę (spośród wszystkich
złożonych w postępowaniu ofert niepodlegających odrzuceniu), która otrzyma największą łączną liczbę
punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert. W = C1 + C2 + C3 + GW – wskaźnik oceny ofertyC1
– ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium cena za dostawę 1t kruszywaC2 – ilość punktów
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przyznanych ofercie w kryterium cena za wbudowanie 1t materiałuC3 – ilość punktów przyznanych
ofercie w kryterium cena mechanicznego wyrównania 1m2 nawierzchni z ponownym zagęszczeniemG
– ilość punktów przyznanych w ofercie kryterium gwarancja

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:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

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 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i/lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:a) ) posiada środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 100 000,00 zł c) jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100 000,00 zł . 2) zdolności technicznej lub
zawodowej. a) Minimalny poziom zdolności: - zamawiający uzna, że wykonawca posiada
wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia,
jeżeli wykonawca wykaże, że:a) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
minimum 3 roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie i remoncie drogi, o wartości
nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto każda;b) dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim
potencjałem technicznym tj.: równiarką oraz walcem drogowym o ciężarze min 5 t.

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:
a) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
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125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w punkcie 3.1 SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,b) dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia,c)
wykaz robót, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zadania zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te zadania zostały wykonane lub są wykonywane należycie; przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego zadania były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;d) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie
dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy
Pzp.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty, które należy dołączyć do oferty.4.1 Wypełniony formularz oferty, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć
jeden wspólny formularz.4.2 Oświadczenia wykonawcy, zgodnie z pkt. 3.3 ppkt. 1) według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ.W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. 4.3 zobowiązanie
podmiotu trzeciego, zgodnie z pkt 3.4 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów;4.5 dokumenty, z
których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa;4.6 oświadczenie
zawarte w załączniku nr 1 do SWZ wskazujące część zamówienia, której wykonanie wykonawca
powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział
podwykonawców);W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne
oświadczenie.

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:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 3.3 ppkt 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty usługi wykonają poszczególni wykonawcy.4.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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. Zmiana postanowień umowy może nastąpić pod rygorem nieważności tylko w formie pisemnej
w postaci aneksu do niniejszej umowy, zgodnie z art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych
oraz zapisami niniejszej umowy.2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w przypadku wystąpienia
następujących okoliczności:1) wystąpieniem zmian powszechnie obowiązujących przepisów
prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy przez którąkolwiek ze stron,
powodujących konieczność dostosowania umowy do obowiązujących przepisów,2) wyniknięciem
rozbieżności lub niejasności w interpretacji pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć
w inny sposób aniżeli poprzez zmianę umowy,3) zmianą terminu realizacji przedmiotu umowy z
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w tym wynikających ze zwłoki w wydaniu wymaganych
zezwoleń przez organy administracji lub inne podmioty,4) zmianą terminu realizacji przedmiotu
wynikającą z wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających
wykonywanie robót, 5) koniecznością wprowadzenia zmian wynikającą z następujących
przyczyn:a) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze
szczegółowym opisem,b) zmianą danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną
umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego),c) zmiana danych teleadresowych,d) zmiana
obowiązującej stawki VAT,e) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu
umowy, z zastrzeżeniem że zakres umowy nie ulegnie obniżeniu poniżej minimum określonego
w § 5 ust. 1.6) W przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1 pkt
1,2,3, 4, 5 lit. a - e zmiana umowy może dotyczyć przedłużenia terminu realizacji przedmiotu
umowy o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie
dłużej jednak niż o okres trwania okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy
w pierwotnie zakreślonym terminie,

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-05 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/kamienpomorski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-05 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-03

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007758/01 z dnia 2021-02-16

2021-02-16 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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