Ogłoszenie nr 2021/BZP 00034605/01 z dnia 2021-04-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul.
Wodnej nr drogi 030513C C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DRZYCIM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351009
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Podgórna 10
1.5.2.) Miejscowość: Drzycim
1.5.3.) Kod pocztowy: 86-140
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki
1.5.7.) Numer telefonu: 523317079
1.5.8.) Numer faksu: 523317079
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@drzycim.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.drzycim.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 dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul.
Wodnej nr drogi 030513C C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0ec9bf82-9e7f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00034605/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-16 15:03
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000398/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul.
Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim
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://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings
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: Postępowanie prowadzone jest za
pośrednictwem platformazakupowa.pl podadresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi
na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem
platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.Zamawiający, dopuszcza
opcjonalnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wrobel@drzycim.pl, z
zastrzeżeniem, że ofertę wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl–
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej zapośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings . W celu
skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między
zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje, przekazywane były za pośrednictwemplatformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz
informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl po przez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego.Zamawiający, dopuszcza opcjonalnie, komunikację za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wrobel@drzycim.pl, z zastrzeżeniem, że ofertę
wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformazakupowa.pl – pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings. Zamawiający będzie przekazywał
wykonawcom informacje, zawiadomienia oraz dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z
postępowaniem o udzielenie zamówienia w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany i wyjaśnienia treści
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SWZ,zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja,której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl
do konkretnego wykonawcy.Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania
komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego,
gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu
SPAM.Zamawiający,zgodnie z art. 67 ustawy PZP, określa niezbędne wymagania sprzętowo aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a)stały dostęp do sieci Internet o
gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)komputer klasy PC lub MAC o
następującej konfiguracji:pamięć min. 2 GBRam, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych - MS Windows7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze
wersje,c)zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie
wersja 10 0.,d)włączona obsługa JavaScript,e)zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików.pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.Wykonawca, przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z
platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w
zakładce „Regulamin" oraz uznaje go zawiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania
ofert/wniosków dostępnej pod linkiem. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce„Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej
pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osóbfizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja
2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana
danychosobowych jest Gmina Drzycim ul. Podgórna 10, 86-140 Drzycim.2) administrator wyznaczył
Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
daron@drzycim.pl3) 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 w
trybie podstawowym bez możliwości negocjacji.4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 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;6) 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.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8) posiada Pani/Pan:a)
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
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zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w
zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego
załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art.20 RODO;c) na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 10)przysługuje
Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne zRODO przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych znajduje się w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIRG.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 budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km
0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C C, od km 0+000 do km 0+204,40
położonych w miejscowości Drzycim. Zamówienie obejmuje następujący zakres prac: odtworzenie trasy dróg, - robotach rozbiórkowych, - robotach ziemnych pod warstwy
konstrukcyjne dojść i zjazdów do posesji oraz ulic, - wywóz urobku, - osłonienie
(zabezpieczeniu) istniejących kabli telekomunikacyjnych, - regulacja urządzeń obcych, - montaż
geowłókniny separacyjne pod konstrukcję dróg, - wykonaniu warstwy odsączającej, - wykonaniu
podbudowy pod nawierzchnię dróg, zjazdów i dojść do posesji, - regulacji urządzeń obcych, wykonaniu nawierzchni ulic, zjazdów i dojść do posesji, - remont przepustu wraz z montażem
barier ochronny, - odtworzenie rowów chłonnych, - humusowanie i obsianie poboczy, oznakowanie pionowe,- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 2. Szczegółowy opis oraz
sposób realizacji zamówienia: 2.1. Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja
projektowa, w tym specyfikacja techniczna, które stanowią integralną część SWZ.Oferta
powinna być opracowana na podstawie załączonej do SWZ dokumentacji i ma obejmować
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wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania roboty i materiały (główne i pomocnicze) oraz
koszty ubezpieczenia, oznakowania robót i zapewnienia kierownictwa (nad robotami) przez
osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Należy uwzględnić wszystkie roboty
niezbędne do prawidłowego wykonania w/w zadania. 2.2. Załączone przedmiary robót służą
tylko do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie są podstawą do wyliczenia ceny.
Zamawiający podkreśla, iż dołączony do SWZ przedmiar robót ma jedynie charakter
pomocniczy.2.3. Wykonawca robót budowlanych winien uwzględnić wszystkie elementy ujęte w
dokumentach : Wyjaśnienia treści SWZ i Zmiana treści SWZ (jeżeli takie fakty będą miały
miejsce) zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego, podczas przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na w/w roboty budowlane. 2.4. Wszystkie
materiały i urządzenia użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne gwarancje,
świadectwa, aprobaty lub certyfikaty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 2.5.
Wykonawca zabezpieczy na własny koszt i ryzyko składowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiały, urządzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem
lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz umożliwi przeprowadzenie kontroli w tym
zakresie przez Zamawiającego. 2.6. Wykonawca ma obowiązek wykonania przed rozpoczęciem
robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. 2.7.
Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające
- niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Wszystkie te prace Wykonawca
musi uwzględnić w cenie oferty. 2.8. W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania prac geodezyjnych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 2.9. W ramach
realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu i wdrożenia czasowej
organizacji ruchu.2.10. Wykonawca winien zapoznać się z dokumentacją projektową,
ewentualne uwagi należy wnieść na etapie i w terminie ogłoszonego przetargu. 2.11.
Rozwiązania równoważne: Zamawiający przyjmuje zastosowanie rozwiązań równoważnych przy
realizacji przedmiotu zamówienia to znaczy takich samych lub lepszych pod względem jakości i
funkcjonalności oraz warunków i kosztów eksploatacji jak te opisane w dokumentach
odnoszących się do przedmiotu niniejszego zamówienia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia
w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu
zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty
czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym
postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach,
gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały powadzone odniesienia do norm, europejskich
ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP. W przypadku występowania w
dokumentacji dotyczącej postępowania odniesień do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz
ust. 3 ustawy PZP dopuszcza się rozwiązania równoważne.Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne opisywane wg zasad wskazanych w pkt 2.11 musi dodatkowo
wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają
wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SWZ i w postępowaniu.W
przypadku użycia w przedmiarze robót, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej nazw
własnych producentów lub nazw konkretnych marek lub produktów Zamawiający dopuszcza w
każdym przypadku użycie materiałów lub produktów równoważnych, tj. materiałów lub
produktów o właściwościach nie gorszych niż wskazane.Wykazanie, że oferowane przez
Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w
złożonej ofercie z podaniem szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i
urządzeń oraz udowodnienia okoliczności wynikających w wcześniejszych zapisów.
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że
oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub
kryteria. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany
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wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez
zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań
równoważnych wraz z jego opisem lub normami. 2.12. Wizja lokalna. Zamawiający nie wymaga
odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233123-7 - Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 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: Informacje na temat sposobu oceny ofert określono w rozdziale XIX SWZ.
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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady
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: Nie
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 nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże posiadanie dokumentów
potwierdzających, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż równowartość
260.000,00 PLN.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów potwierdzających
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sytuację finansową w walucie innej niż PLN, dane finansowe zostaną przeliczone według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w dniu ukazania się
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.4) zdolności technicznej lub
zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:4.1. w zakresie doświadczenia – w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną o łącznej
wartości brutto min. 260.000,00 zł w zakresie budowy, bądź przebudowy drogi, pieszojezdni,
chodnika, parkingu, placu, bądź ścieżki rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej.Jeżeli
Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych
wspólnie z innymi Wykonawcami wykaz robót, o którym mowa w rozdziale IX ust. 3 pkt 2 SWZ
musi dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył.Zamawiający nie dopuszcza możliwość łączenia kilku zrealizowanych robót
budowlanych, które łącznie dadzą kwotę spełniającą wymagania w tym postępowaniu. W
przypadku, gdy Wykonawca wykonał w ramach jednego kontraktu lub zamówienia większy
zakres prac, dla potrzeb niniejszego zamówienia powinien on wyodrębnić i podać wartość robót,
o których mowa powyżej.W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów
potwierdzających sytuację finansową w walucie innej niż PLN, dane finansowe zostaną
przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowanego w
dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.4.2 w zakresie
kwalifikacji zawodowych - dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia
odpowiednio wykwalifikowanym personelem, w szczególności:a/ kierownik budowy –
wymagania:- osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, w specjalności inżynieryjnej drogowej i 3-letnie
doświadczenie zawodowe, jako kierownik budowy (okres od dnia uzyskania uprawnień) lub
odpowiednie kwalifikacje uzyskane za granicą, uznane w Polsce na podstawie przepisów o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej; 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 te zdolności są wymagane.4. Zamawiający może na każdym etapie
postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę
częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1/ wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
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przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;2/ wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia - załącznik nr 6 do SWZ.3/) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz rozwiązań równoważnych – wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone
przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań
równoważnych z opisem i podaniem szczegółowych norm, parametrów, specyfikacji
technicznych, ocen zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienia okoliczności
spełniania wymagań określonych przez zamawiającego oraz dokumenty na potwierdzenie
równoważności zastosowanych rozwiązań (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

6.5. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone
przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub
uzupełnienia w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub
dokumentach zamówienia.6.6. Przepisu ust. 6.5 nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek
dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z cechami lub kryteriami określonymi w opisie
kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega
odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.6.7. Zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z formularzem oferty należy złożyć: 1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - zgodnie odpowiednio z
załącznikiem nr 2 do SWZ.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w niniejszym
punkcie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.1.2. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o
którym mowa w rozdziale X ust. 4 SWZ – jeżeli dotyczy, - wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ
1.3. oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy - w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;1.4. pełnomocnictwo – jeżeli dotyczy, Gdy umocowanie osoby składającej 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 do złożenia oferty i podpisania umowy. W
przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z którego treści
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i
powinno zawierać w szczególności wskazanie:- postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy,- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia
wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,- ustanowionego pełnomocnika oraz
zakresu jego umocowania.
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
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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
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
Pełnomocnikiem.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z
Wykonawców – załącznik nr 2a do SWZ. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.Wymagana forma:Oświadczenie
składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające
brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, brak podstaw wykluczenia musi być wykazany odrębnie przez każdego
z Wykonawców występujących wspólnie. Warunki udziału w postępowaniu powinny być
spełnione łącznie przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.6. Jeżeli oferta
wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający
zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,
podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin, na jaki została zawarta, nie może być
krótszy niż termin realizacji zamówienia.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
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:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy PZP oraz wskazanym projekcie umowy
(załącznik nr 7 do SWZ). Poza przypadkami wymienionymi w art. 455 ust. 1 pkt 2 lit. b i c , 3,4
oraz ust. 2 ustawy PZP, przewiduje się możliwość dokonania zmian postanowień umowy
wstosunku do oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach
określonych w paragrafie 13 projektu umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-05 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/drzycim/proceedings
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-05 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04
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