Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012732/01 z dnia 2021-03-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Część I remont drogi gminnej w m. Marianów oraz budowa drogi w m. Kawęczyn- Dino i
budowa zjazdu w m. Kawęczyn; Część II budowa chodnika w m. Kawęczyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAWĘCZYN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019480
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kawęczyn 48
1.5.2.) Miejscowość: Kawęczyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-704
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.7.) Numer telefonu: 63 288 59 34
1.5.8.) Numer faksu: 63 288 59 40
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ugkaweczyn@kaweczyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kaweczyn.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:

Część I remont drogi gminnej w m. Marianów oraz budowa drogi w m. Kawęczyn- Dino i budowa
zjazdu w m. Kawęczyn; Część II budowa chodnika w m. Kawęczyn
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-794913a0-7bf8-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012732/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03 12:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002881/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Część I Remont drogi gminnej w m. Marianów o dł. 650m oraz budowa drogi w m.
Kawęczyn-Dino i zjazdu w m. Kawęczyn Część II Budowa chodnika w m. Kawęczyn
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

http://kaweczyn.pl/kaweczyn/bip.html
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 o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:- ePUAP
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal za pośrednictwem formularzy
udostępnianych - miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl w zakładce „dla
Wykonawców”, „Formularze do komunikacji” - poczty elektronicznej: przetargi@kaweczyn.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
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. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja
2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych
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osobowych jest Gmina Kawęczyn adres Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn tel. 63 288 59 10.2)
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: iod@kaweczyn.pl tel. 63 288 59 23.3) 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, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. 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 przepisanych ustawy P.Z.P., 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 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 może naruszać 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 w art. 18 ust. 2 RODO (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 mowa w 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 z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. 11)Zamawiający przypomina o
ciążącym obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych
(Oświadczenie – formularz ofertowy – zał. nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ROŚ-FZP.271.1.2021
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: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
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4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część I Remont drogi gminnej w miejscowości Marianów o dł. 650.0 m oraz budowa drogi w
miejscowości Kawęczyn- Dino i budowa zjazdu w miejscowości Kawęczynw tym: roboty
przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie robót ziemnych na poboczach, wyrównanie profilu
istniejącej nawierzchni, oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową,
ułożenie warstwy ścieralnej i nawierzchni z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy kruszywem
łamanym, wycinkę drzew, budowę przepustu na włączenie do drogi powiatowej, wykonanie wwy odsączającej, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego.Zamówienie obejmuje dla każdej
części: - sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczególnych robót
budowlanych;- zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót w tym:
roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz roboty wykończeniowe
zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.;- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej;zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów - zgromadzenie kompletnej
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia niezbędnej do
uzyskania pozwoleń (jeżeli dotyczy);- wykonanie dokumentacji powykonawczej;uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego.Minimalny okres gwarancji i rękojmi dla wszystkich
części wynosi 3 lata, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. Okres udzielonej
gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert dla wszystkich
części..Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
oddzielnej dla każdej z części. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i
rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań
minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.UWAGA: Dołączony do SWZ przedmiar robót ma
charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena
ofertowa poszczególnych części powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania
wynikające z projektu budowlanego, STWIORB i zapisów niniejszej SWZ. Kosztorys ofertowy nie
jest składany wraz z ofertą. Zamawiający wymaga, by Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana w przedmiotowym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy wypełniony kosztorys ofertowy dla danej części na bazie przedmiarów robót, wraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym, które będą stanowiły integralną część umowy o
zamówienie publiczne.Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osoby wykonujące następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia:- wszelkie czynności polegające na wykonywaniu
prac ogólnobudowlanych oraz operowaniu sprzętem budowlanym w trakcie realizacji
zamówienia związane z wykonywaniem robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni asfaltowej,
brukarskich, robót wykończeniowych, prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak
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sprzątanie, utrzymanie porządku na budowie, wykonywane pod nadzorem kierownika budowy.a)
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie
innych przepisów, w tym m.in. kierownika budowy, kierowników robót, projektanta, geodety.
Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
(samozatrudnienie), które wszelkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako
podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie.b) W celu weryfikacji
zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku
konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy,
odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych
wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 - Roboty drogowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 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: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert
nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 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: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rekojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ
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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

część II Budowa chodnika w miejscowości Kawęczynw tym: roboty przygotowawcze, roboty
ziemne,, roboty rozbiórkowe, ustawianie krawężników i obrzeży, wykonanie chodnika z
betonowej kostki brukowej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej na podbudowie betonowej,
ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowejZamówienie obejmuje dla każdej części:
- sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania poszczególnych robót
budowlanych;- zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót w tym:
roboty przygotowawcze, wykonanie podbudowy i nawierzchni oraz roboty wykończeniowe
zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.;- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej;zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów - zgromadzenie kompletnej
dokumentacji obejmującej zakres robót objętych przedmiotem zamówienia niezbędnej do
uzyskania pozwoleń (jeżeli dotyczy);- wykonanie dokumentacji powykonawczej;uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu
najpóźniej do dnia odbioru końcowego.Minimalny okres gwarancji i rękojmi dla wszystkich
części wynosi 3 lata, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. Okres udzielonej
gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny ofert dla wszystkich
części..Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej
oddzielnej dla każdej z części. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu zamówienia
przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego
procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako przykładowe i
rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że zagwarantują one
uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych
dokumentach. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią
wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań
minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.UWAGA: Dołączony do SWZ przedmiar robót ma
charakter pomocniczy. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia umownego cena
ofertowa poszczególnych części powinna uwzględniać rzeczywiste koszty realizacji zadania
wynikające z projektu budowlanego, STWIORB i zapisów niniejszej SWZ. Kosztorys ofertowy nie
jest składany wraz z ofertą. Zamawiający wymaga, by Wykonawca, którego oferta zostanie
wybrana w przedmiotowym postępowaniu przedłożył Zamawiającemu przed podpisaniem
umowy wypełniony kosztorys ofertowy dla danej części na bazie przedmiarów robót, wraz z
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harmonogramem rzeczowo-finansowym, które będą stanowiły integralną część umowy o
zamówienie publiczne.Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) osoby wykonujące następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia:- wszelkie czynności polegające na wykonywaniu
prac ogólnobudowlanych oraz operowaniu sprzętem budowlanym w trakcie realizacji
zamówienia związane z wykonywaniem robót ziemnych, podbudowy, nawierzchni asfaltowej,
brukarskich, robót wykończeniowych, prace nie wymagające specjalnych kwalifikacji takie jak
sprzątanie, utrzymanie porządku na budowie, wykonywane pod nadzorem kierownika budowy.a)
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób pełniących samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie
innych przepisów, w tym m.in. kierownika budowy, kierowników robót, projektanta, geodety.
Wymóg nie dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
(samozatrudnienie), które wszelkie czynności wskazane przez Zamawiającego (jako
podlegające zatrudnieniu na umowę o pracę) wykonuje samodzielnie.b) W celu weryfikacji
zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku
konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy,
odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych
wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz egzekwowania wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy
stanowiącym odpowiednio Załącznik nr 6 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert
nieodrzuconych na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 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: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40
4.3.8.) Sposób oceny ofert:

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród ofert nieodrzuconych na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w SWZ
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
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

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:Zamawiający nie stawia warunku
w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże:a) że dysponuje lub będzie dysponował dla każdej części co najmniej jedną osobą,
która będzie uczestniczyła w wykonywaniu zamówienia, legitymująca się odpowiednimi
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kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania
zamówienia tj. : - co najmniej jedną osobą, która w trakcie realizacji zamówienia pełnić będzie
funkcję Kierownika Budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń.Kierownik Budowy powinien
posiadać uprawnienia budowlane wydane zgodnie z przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się
równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a
ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dn. 22
grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2018r. poz. 2272).
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:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 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 2020 r. poz. 1076), z
innym wykonawcą, 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 – załącznik nr 4 do SWZ;2) 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,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w pkt 2, składa dokument
lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o
którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie
wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2, zastępuje się je w całości lub części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu
na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
wpostępowaniu Zamawiający wezwie do złożenia następujących dokumentów:1) 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, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami- załącznik nr 5 do SWZ;(Jeśli Wykonawca składa ofertę na kilka części
postępowania wypełnia tabele dla danych części przy czym Zamawiający uzna warunek za spełniony
jeżeli Wykonawca przedstawi tą samą osobę w funkcji Kierownika Budowy w kilku częściach.)
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Ponadto Wykonawca składa wraz z ofertą:a) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania
oferty; odpowiednie pełnomocnictwa do złożenia oferty, jeżeli ofertę składa pełnomocnik,b)
zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy załącznik nr 3 do
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SWZ).
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
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
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 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 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. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
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 umowy jest możliwa: a) zmiany terminu wykonania zamówienia z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy na uzasadniony pisemny wniosek: - warunki atmosferyczne pandemia.b) zmiany osób upoważnionych do realizacji umowy wskazanych w § 5.2. Zmiana
umowy jest możliwa w zakresie:a) konieczność zmiany inspektora nadzoru, kierownika budowy
– pod warunkiem, że osoby posiadają przynajmniej takie same uprawnienia jak osoby
dotychczasowe.b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
projektowej na wniosek Wykonawcy i za zgodą Zamawiającego, uzasadnionych zmian w
dokumentacji projektowej dot. Technologii wykonania robót składających się na przedmiot
wykonania zamówienia – pod warunkiem, że proponowane rozwiązanie jest równorzędne bądź
lepsze funkcjonalnie od przewidzianego w projekcie. W takim wypadku Wykonawca przedstawi
projekt zmiany z opisem proponowanych zmian, rysunkami i uzasadnieniem. Projekt podlegać
będzie akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego, po
szczegółowym wyspecjalizowaniu i wycenieniu poszczególnych czynności wg cen
ofertowych/kosztorysowych z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej.3. Zmiana umowy jest możliwa jeżeli
łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 15% wartości pierwotnej
umowy i zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
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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: 2021-03-18 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również za
pośrednictwem miniPortalu, w zakładce „dla Wykonawców”, „Formularze do komunikacji”. Narzędzie
do szyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępne dla wykonawców bezpośrednio w szczegółach
niniejszego postępowania na miniPortalu pod adresem:
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-18 13:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16
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