Ogłoszenie nr 2021/BZP 00183140/01 z dnia 2021-09-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I
zadania pn.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Karkonoski - Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 230821492
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kochanowskiego 10
1.5.2.) Miejscowość: Jelenia Góra
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-500
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 756473102, 756473103,756473119
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@powiatkarkonoski.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.powiatkarkonoski.eu/5918
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 małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I
zadania pn.
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0042469f-16ce-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00183140/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-16 14:15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007061/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych, etap I (budowa małych rond,
przejść dla pieszych, w tym wyniesionych progów zwalniających)
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 2 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.powiatkarkonoski.eu/7721/dokument/13154
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: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/),
ePUAPu (https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia), a także
poczty elektronicznej (bzp@powiatkarkonoski.eu), przy czym poczta elektroniczna nie jest właściwa dla
składania ofert oraz dokumentów i oświadczeń stanowiących załączniki do oferty.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz 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
(https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi) oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP – https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania). Wykonawca,
przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki
korzystania z miniPortalu, określone w w/w Regulaminie oraz zobowiązuje się korzystając z
miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularza
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. W
przypadku komunikacji z Zamawiającym za pośrednictwem poczty elektronicznej, wielkość plików
przesyłanych jednorazowo wynosi maksymalnie 20 MB (bez względu na ilość załączników).
5. Zasady komunikowania się (nie dotyczy składania ofert i załączników do oferty):
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1) we wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania z miniPortalu. Zamawiający podaje
identyfikator (ID) postępowania na miniPortalu jako Załącznik Nr 14 do SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję
„Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki „Postępowania”;
2) w postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie
dokumentów i oświadczeń (innych niż oferta Wykonawcy oraz załączniki do oferty – w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji – odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal („Formularz do komunikacji”). Zamawiający dopuszcza
również komunikowanie się z Wykonawcami (w tym składania dokumentów innych niż oferta oraz
załączniki do oferty – w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) za pomocą
poczty elektronicznej (pod adresem e-mail: bzp@powiatkarkonoski.eu);
3) Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki i nie mogą być szyfrowane. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres email wskazany w
pkt 2.
6. Adres skrzynki podawczej Zamawiającego (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – Starostwo
Powiatowe w Jeleniej Górze): /7s2scta34v/SkrytkaESP.
7. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób, niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej – z zastrzeżeniem sposobu prowadzenia negocjacji w celu
ulepszenia treści ofert, zgodnie z art. 289 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego.
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): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 i 3 RODO w dokumentach zamówienia (Specyfikacji Warunków Zamówienia Dział XXXIX)
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny, o którym
mowa w art. 19 ust. 4 ustawy Pzp w dokumentach zamówienia (Specyfikacji Warunków Zamówienia Dział XXXIX)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.272.1.11.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 6027875,59 PLN
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 256412,99
PLN
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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 wprowadzenie zmian stałej organizacji ruchu na drogach
powiatowych wskazanych w ust. 2, poprzez budowę czterech małych rond, progów
zwalniających w ośmiu lokalizacjach oraz jednego wyniesionego przejścia dla pieszych – w
ramach Etapu I zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach powiatowych”.
2.Zakres prac obejmuje realizację następujących zadań:
Zadania 1 – polegającego na budowie wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z remontem
chodników i skrzyżowania w ciągu drogi powiatowej nr 2744D w Jeżowie Sudeckim;
Zadania 2 – polegającego na montażu lustra i bariery ochronnej w ciągu drogi powiatowej nr
2721D w Podgórzynie;
Zadania 3 – polegającego na budowie progów zwalniających wyspowych w ciągu drogi
powiatowej nr 2647D w Wojcieszycach;
Zadania 4 – polegającego na budowie progów zwalniających wyspowych w ciągu drogi
powiatowej nr 2653D w Ścięgnach;
Zadania 5 – polegającego na budowie progów zwalniających wyspowych w ciągu drogi
powiatowej nr 2718D w Łomnicy;
Zadania 6 – polegającego na budowie progów zwalniających wyspowych w ciągu drogi
powiatowej nr 2721D w Podgórzynie;
Zadania 7 – polegającego na budowie progów zwalniających wyspowych w ciągu drogi
powiatowej nr 2752D w Bukowcu;
Zadania 8 – polegającego na montażu progu zwalniającego w ciągu drogi powiatowej nr 2774D
w Nowej Kamienicy;
Zadania 9 – polegającego na budowie progów zwalniających wyspowych w ciągu drogi
powiatowej nr 2744D w Płoszczynie;
Zadania 10 – polegającego na budowie progów zwalniających wyspowych w ciągu drogi
powiatowej nr 2749D w Komarnie;
1Zadania 11 – polegającego na budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr
2742D z ul. Szkolną w Mysłakowicach;
Zadania 12 – polegającego na budowie małego ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr
2742D z ul. 1 Maja w Mysłakowicach;
Zadania 13 – polegającego na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr
2762D i 2513D w Kopańcu;
Zadania 14 – polegającego na budowie małego ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych nr
2762D i 2763D w Kromnowie.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do SWZ, tj. dokumentacja
techniczna i kosztorysowa, którą stanowią:
Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący Zał. Nr 5 do SWZ;
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – stanowiąca Zał. Nr 6 do SWZ;Projekty
docelowej organizacji ruchu (zawierające plany orientacyjne oraz plany sytuacyjne) – dla
każdego zadania odrębnie, stanowiące:
a)Zał. Nr 7a do SWZ w zakresie Zadania nr 1, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
b)Zał.Nr 7b do SWZ– w zakresie Zadania nr 2, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
c)Zał. Nr 7c do SWZ – w zakresie Zadania nr 3, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
d)Zał. Nr 7d do SWZ – w zakresie Zadania nr 4, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
e)Zał. Nr 7e do SWZ – w zakresie Zadania nr 5, o którym mowa w ust. 2 pkt 5,
f)Zał. Nr 7f do SWZ – w zakresie Zadania nr 6, o którym mowa w ust. 2 pkt 6,
g)Zał. Nr 7g do SWZ– w zakresie Zadania nr 7, o którym mowa w ust. 2 pkt 7,
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h)Zał. Nr 7h do SWZ – w zakresie Zadania nr 8, o którym mowa w ust. 2 pkt 8,
i)Zał. Nr 7i do SWZ – w zakresie Zadania nr 9, o którym mowa w ust. 2 pkt 9,
j)Zał. Nr 7j do SWZ – w zakresie Zadania nr 10, o którym mowa w ust. 2 pkt 10,
k)Zał. Nr 7k do SWZ– w zakresie Zadania nr 11, o którym mowa w ust. 2 pkt 11,
l)Zał. Nr 7l do SWZ – w zakresie Zadania nr 12, o którym mowa w ust. 2 pkt 12,
m)Zał. Nr 7m do SWZ – w zakresie Zadania nr 13, o którym mowa w ust. 2 pkt 13,
n)Zał.Nr 7n do SWZ – w zakresie Zadania nr 14, o którym mowa w ust. 2 pkt 14;
4)Przedmiary robót – dla każdego zadania odrębnie, stanowiące:
a)Zał. Nr 8a do SWZ – w zakresie Zadania nr 1, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
b)Zał. Nr 8b do SWZ – w zakresie Zadania nr 2, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
c)Zał. Nr 8c do SWZ – w zakresie Zadania nr 3, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
d)Zał. Nr 8d do SWZ – w zakresie Zadania nr 4, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
e)Zał. Nr 8e do SWZ – w zakresie Zadania nr 5, o którym mowa w ust. 2 pkt 5,
f)Zał. Nr 8f do SWZ – w zakresie Zadania nr 6, o którym mowa w ust. 2 pkt 6,
g)Zał.Nr 8g do SWZ – w zakresie Zadania nr 7, o którym mowa w ust. 2 pkt 7,
h)Zał. Nr 8h do SWZ – w zakresie Zadania nr 8, o którym mowa w ust. 2 pkt 8,
i)Zał. Nr 8i do SWZ – w zakresie Zadania nr 9, o którym mowa w ust. 2 pkt 9,
j)Zał. Nr 8j do SWZ – w zakresie Zadania nr 10, o którym mowa w ust. 2 pkt 10,
k)Zał. Nr 8k do SWZ – w zakresie Zadania nr 11, o którym mowa w ust. 2 pkt 11,
l)Zał. Nr 8l do SWZ – w zakresie Zadania nr 12, o którym mowa w ust. 2 pkt 12,
m)Zał. Nr 8m do SWZ – w zakresie Zadania nr 13, o którym mowa w ust. 2 pkt 13,
n)Zał. Nr 8n do SWZ – w zakresie Zadania nr 14, o którym mowa w ust. 2 pkt 14;
5)Kosztorysy ofertowe – dla każdego zadania odrębnie, stanowiące:
a)Zał. 9a do SWZ-w zakresie zadania nr 1,o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
b)Zał. Nr 9b do SWZ– w zakresie Zadania nr 2, o którym mowa w ust. 2 pkt 2,
c)Zał. Nr 9c do SWZ – w zakresie Zadania nr 3, o którym mowa w ust. 2 pkt 3,
d)Zał. Nr 9d do SWZ – w zakresie Zadania nr 4, o którym mowa w ust. 2 pkt 4,
e)Zał. Nr 9e do SWZa – w zakresie Zadania nr 5, o którym mowa w ust. 2 pkt 5,
f)Zał. Nr 9f do SWZ – w zakresie Zadania nr 6, o którym mowa w ust. 2 pkt 6,
g)Zał. Nr 9g do SWZ – w zakresie Zadania nr 7, o którym mowa w ust. 2 pkt 7,
h)Zał. Nr 9h do SWZ – w zakresie Zadania nr 8, o którym mowa w ust. 2 pkt 8,
i)Zał. Nr 9i do SWZ – w zakresie Zadania nr 9, o którym mowa w ust. 2 pkt 9,
j)Zał. Nr 9j do SWZ – w zakresie Zadania nr 10, o którym mowa w ust. 2 pkt 10,
k)Zał. Nr 9k do SWZ – w zakresie Zadania nr 11, o którym mowa w ust. 2 pkt 11,
l)Zał.Nr 9l do SWZ – w zakresie Zadania nr 12, o którym mowa w ust. 2 pkt 12,
m)Zał.Nr 9m do SWZ – w zakresie Zadania nr 13, o którym mowa w ust. 2 pkt 13,
n)zał. Nr 9n do SWZ – w zakresie Zadania nr 14, o którym mowa w ust. 2 pkt 14.
4.Wszystkie dokumenty określone w ust. 3 są wiążące. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe
należy przyjąć zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 5 do SWZ) oraz Przedmiarami
robót (Zał. Nr 8a-8n do SWZ). W zakresie budowy rond (Zadania nr 11-14) oznakowanie
poziome należy wykonać wyłącznie dla Etapu I, opisanego w Projektach docelowej organizacji
ruchu (Zał. Nr 7k-7n do SWZ) – zgodnie ujętymi w tych dokumentach planami sytuacyjnymi
(rysunek nr 2.1 dla każdego zadania dotyczącego budowy małych rond).
5.Informacje dodatkowe:
1)Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i
warunkami technicznymi, w sposób nienaruszający interesów osób trzecich.
2)Przedmiary robót oraz kosztorysy ofertowe stanowią element pomocniczy do wyliczenia ceny
ryczałtowej robót. Ewentualne błędy w w/w dokumentach nie będą stanowiły podstawy do
roszczeń Wykonawcy względem Zamawiającego.
3)Wykonawca odpowiada za teren budowy i bezpieczeństwo podczas realizacji zamówienia od
dnia pisemnego przejęcia terenu prowadzenia prac do zakończenia i ostatecznego odbioru
przedmiotu zamówienia.
4)Wybrany Wykonawca najpóźniej w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego, przedłoży Zamawiającemu wypełnione Kosztorysy ofertowe
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(dla każdego z czternastu zadań, tj. Załączniki Nr 9a-9n do Specyfikacji Warunków
Zamówienia). Suma wartości robót każdego zadania, wskazana w przedłożonych Kosztorysach
ofertowych, musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy.
5)Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:
a)gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 36 miesięcy od dnia ostatecznego
odbioru przedmiotu umowy;
b)rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 36 miesięcy od dnia
ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w lit.
a).
6)Okres gwarancji, o której mowa w pkt 5 lit. a, stanowi jedno
z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin
gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XXVI Specyfikacji Warunków Zamówienia. W
takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji.
Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w
ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 60 miesięcy. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy
niż 60-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla
określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 60-miesięcznego okresu gwarancji.
7)Wykonawca – przed przystąpieniem do realizacji robót, w terminie ustalonym między stronami
– zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu opracowany
na warunkach określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784) zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
8)Wykonawca odpowiadać będzie za zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robót
na czas trwania prac – na podstawie czasowej organizacji ruchu – w celu zapewnienia
bezpieczeństwa warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót.
9)Wdrożenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu na czas robót oraz likwidacja po
zakończeniu prac – leży po stronie Wykonawcy.
10)Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną łącznie z opracowaniem inwentaryzacji
powykonawczej.
6.Informacja dotycząca wymagań, o których mowa w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczących
zatrudniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, została ujęta w Dziale XXVII SWZ.
7.Zasady realizacji i rozliczania zamówienia zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym
Załącznik Nr 4 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
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: Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie następujących
kryteriów oceny ofert: 1) Kryterium I – CENA; 2) Kryterium II – OKRES GWARANCJI.
Opis sposobu oceny ofert został wskazany w Dziale XXVI SWZ.
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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: Okres 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.

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej: Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy
Wykonawca wykaże, że:
a) wykonał w sposób należyty co najmniej jedno zamówienie o wartości nie mniejszej niż 150
000,00 zł (brutto), obejmujące swoim zakresem budowę, przebudowę lub naprawę drogi, w
ramach którego wykonane zostało co najmniej układanie kostki brukowej oraz układanie
krawężników lub obrzeży;
b) dysponuje co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika budowy przy
realizacji przedmiotowego zamówienia, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w co najmniej ograniczonym zakresie lub
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
W zakresie uprawnień Zamawiający dopuszcza kwalifikacje zawodowe nabyte w innych niż
Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej
oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnych Handlu (EFTA) –
2021-09-16 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00183140/01 z dnia 2021-09-16

stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – na zasadach określonych w art. 12a
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) – z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020
r. poz. 220 z późn. 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:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego wymagane będą następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) oświadczenia 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 2021 r., poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej (wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 12 do SWZ);
2) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że
nie otwarto jego likwidacji ani 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 – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego 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 lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokument taki powinien być wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – będzie żądane
przedstawienie podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z
postępowania. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy
Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się zasady określone w ust. 2 i 3.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
– w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
– oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, z którego wynikać będzie, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (wzór stanowi Załącznik Nr 13 do SWZ);
2) w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby –
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór stanowi Załącznik Nr 3 do SWZ) lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca (realizując zamówienie) będzie
dysponował niezbędnymi zasobami podmiotów udostępniających zasoby;
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3) w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat licząc wstecz od
dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty (wzór Wykazu robót budowlanych stanowi Załącznik Nr 10 do SWZ);
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 i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami (wzór Wykazu osób stanowi Załącznik Nr 11 do SWZ).
Wymagania Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy zostały
określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X 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:

1) w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo
podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp – jeżeli
umocowanie do reprezentowania przez osobę działającą w imieniu Wykonawcy albo
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo podmiotu
udostępniającego zasoby nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie:
trzy tysiące złotych) – na warunkach określonych w Dziale XXVIII Specyfikacji Warunków
Zamówienia.
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 o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. Do oferty wspólnej winno być dołączone pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia.
3. Korespondencja w postępowaniu będzie prowadzona z podmiotem występującym jako
pełnomocnik.
4. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
udziału w postępowaniu, określone w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, musi spełniać co najmniej
jeden Wykonawca, z zastrzeżeniem że warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d.1 Działu X
SWZ, nie podlega sumowaniu.
6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. d Działu X SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej
sytuacji Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, w którym należy wskazać, które roboty budowlane lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy. Druk oświadczenia stanowi Załącznik Nr 13 do SWZ.
7. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębnie składa
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ).
Oświadczenia te należy złożyć wraz z ofertą.
8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wnoszących ją wspólnie, Zamawiający zażąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia kopii umowy regulującej współpracę tych
Wykonawców.
10. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez poszczególnych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kluczowych zadań
dotyczących przedmiotowego zamówienia.
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:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz opis warunków ich wprowadzenia zostały określone w
dokumentach zamówienia (w Dziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) oraz
na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal lub https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 12:00
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-30
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie 80 dni licząc od
dnia zawarcia umowy, z tym że:
1) Zadanie nr 1, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 w części 4.2.2 Ogłoszenia o zamówieniu – w
terminie 21 dni licząc od dnia zawarcia umowy;
2) Zadania od nr 2 do nr 14, o których mowa w ust. 2 pkt 2-14 w części 4.2.2 Ogłoszenia o
zamówieniu – w terminie 80 dni licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający dokona odbioru wykonanych robót zgodnie z podziałem zadań, określonym w
ust. 1, tzn. planowane są dwa odrębne odbiory robót:
1) Odbiór nr 1 – dotyczący wykonanego Zadania nr 1, o którym mowa w ust. 1 pkt 1;
2) Odbiór nr 2 – dotyczący wykonanych Zadań od nr 2 do nr 14, o których mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość odbioru robót, uwzględniając podział zadań
określony w ust. 1.
4. Podpisanie protokołu odbioru zakończonego zakresu robót każdorazowo nastąpi w terminie 5
dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia tego zakresu robót –
zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 2 – oraz gotowości odbioru tego zakresu, przy czym
Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie danego zakresu robót i
gotowość do jego odbioru najpóźniej w dniu wyznaczonym jako termin zakończenia danego
zadania – zgodnie z podziałem, o którym mowa w ust. 1.
5. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu potwierdzoną za zgodność z
oryginałem kserokopię uprawnień budowlanych dotyczących osoby wyznaczonej do pełnienia
funkcji Kierownika budowy (zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w Dziale
X SWZ) oraz zaświadczenie o członkostwie tej osoby we właściwej izbie samorządu
zawodowego. Niedopełnienie przez Wykonawcę formalności określonych powyżej, będzie
uznane przez Zamawiającego za uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy. Jeżeli
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie uchylać się od zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego albo nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert
pozostałych w postępowaniu Wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo
unieważnić postępowanie.
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