
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Kowalskiej i Ślusarskiej w Swarzędzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Swarzędz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258483

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Swarzędz

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-020

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: + 48 616512406

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@swarzedz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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:

Przebudowa ul. Kowalskiej i Ślusarskiej w Swarzędzu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-279eb544-88b6-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021037/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22 14:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000946/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.17 Przebudowa ul. Kowalskiej i Ślusarskiej w Swarzędzu.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.swarzedz.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Niniejsze
postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się wyłącznie w języku polskim.2.Informacje ogólne1)
W postepowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym awykonawcami
odbywa się przy użyciu następujących narządzi: a) miniPortalu, który dostępny jest podadresem:
miniportal.uzp.gov.plb) ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal/c)poczty
elektronicznej: zamowienia@swarzedz.pl2) Wykonawca zamierzający wziąć udział wpostępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawcaposiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wnioskuoraz do formularza do
komunikacji.3) Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania odbieraniadokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacjiprzekazywanych przy
ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz
w Regulaminie ePUAP.4) Maksymalny rozmiar plików przesyłanychza pośrednictwem dedykowanych
formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lubwniosku” i „Formularza do komunikacji”
wynosi 150 MB.5) Za datę przekazania oferty, wniosków,zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów luboświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP.6) Identyfikatorpostępowania dla danego postępowania o udzielenie
zamówienia dostępny jest na liście wszystkichpostępowań na miniPortalu7) Dane postępowania
można wyszukać również na Liście wszystkichpostępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładkiPostępowania.3. Sposób komunikowania się
zamawiającego z wykonawcami (nie dotyczy składaniaofert):1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym aWykonawcami w szczególności składanie
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanieinformacji odbywa się elektronicznie:a) za
pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz dokomunikacji” dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez mini Portal. We wszelkiejkorespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują sięnumerem ogłoszenia (BZP lub ID postępowania).b) za
pomocą poczty elektronicznej -zamowienia@swarzedz.plmentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.2)Wykonawca może składać dokumenty i oświadczenia w następujących
formatach danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx lub inne zgodne z katalogiem formatów wskazanych w
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załączniku nr 2 doRozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych
RamInteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postacielektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych). 9.
Sposóbsporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi
wrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania
iprzekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz
środkówkomunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursie (Dz. U.z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia
23 grudnia 2020r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub
oświadczeń, jakich możeżądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

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 zapisami SWZ rozdział XXIII

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WRPZP.271-06/2021

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. W zakres którego wchodzą:1.1. roboty drogowe;1.2. budowa oświetlenia,1.3. roboty
instalacyjne - kanalizacyjne,1.4. tereny zieleni2. Integralną część opisu przedmiotu zamówienia
stanowią:2.1. dokumentacje techniczne dla poszczególnych branż, 2.2. kosztorysy
przedmiarowe dla poszczególnych branż,2.3. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
dla poszczególnych branż,3. Obowiązki Wykonawcy:3.1. Opracowanie projektu tymczasowej
organizacji ruchu i sposobu zabezpieczenia robót w rejonie prowadzonych robót wraz z
oznakowaniem objazdów związanych z prowadzonymi robotami. Projekt winien zostać
zatwierdzony przez właściwe jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3.2. Uzyskanie
zezwolenia na zajęcie pasa drogowego od właściwego zarządcy drogi.3.3. W przypadku
wygaśnięcia terminu ważności warunków lub uzgodnień branżowych, wystąpienie oraz
uzyskanie aktualnych.3.4. W przypadku konieczności usunięcia kolidujących drzew lub
krzewów, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego, wykona
inwentaryzację zieleni oraz na podstawie pełnomocnictwa uzyska decyzje zezwalające na
usunięcie zieleni kolidującej (jeśli będzie wymagana). 3.5. Informowanie zarządców gruntów o
rozpoczęciu robót i ponoszenie kosztów związanych z zajęciem terenu (uzyskanie zgód i
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opłat).3.6. Informowanie zarządców mediów znajdujących się w pobliżu prowadzonych robót,
oraz ponoszenie ewentualnych kosztów nadzoru z ramienia tych służb.3.7. Informowanie
mieszkańców terenów objętych inwestycją o rozpoczęciu, zakończeniu i utrudnieniach
związanych z prowadzonymi pracami (w formie pisemnych ogłoszeń rozwieszanych w miejscach
ogólnie dostępnych na co najmniej 3 dni przed ich wystąpieniem).3.8. Przygotowanie z
wyprzedzeniem tygodniowym notatek prasowych o terminie i rodzaju utrudnień wraz ze
schematami objazdów. Informacje za każdym razem musi zawierać schemat tymczasowej
organizacji ruchu, który zostanie przekazany do mediów.3.9. Organizacja placu budowy.3.10.
Każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie i
zabezpieczenie miejsca wykonywania prac.3.11. Obsługa geodezyjna w trakcie budowy. 3.12.
Dostawa materiału do realizacji zamówienia objętego postępowaniem.3.13. Całkowite koszty
zasilania placu budowy i robót w energię elektryczną i wodę.3.14. Utrzymanie dróg dojazdowych
do placu budowy w należytym porządku (zgodnie z art. 20, ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych – Dz. U. z 2015 r. poz. 460).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 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: Zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania umowy

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
nazasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają niżej określone warunki udziału
wpostępowaniu:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie
stawiawarunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalnościgospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający
nie stawiawarunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający niestawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawcaspełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składaniaofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie: -- co najmniej dwie roboty w zakresie budowy lub przebudowy nawierzchni z kostki
brukowej o powierzchni min. 2500 m2 każda,- co najmniej dwie roboty w zakresie budowy
kanalizacji deszczowej o długości min. 200 mb każda,Uwagi: W przypadku oferty składanej
wspólnie przez wykonawców oraz w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu na
zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, warunek dotyczący zdolności technicznej lub
zawodowej, o którym mowa w pkt 4 lit. a nie podlega sumowaniu w ramach poszczególnych
tiretów – oznacza to, że albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją wszystkich
robót w danej branży, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją wymaganych
robót danej branży, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia,
polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp –
podmiot ten musi wykazać zrealizowaniem wymaganych robót w danej branży.b) Wykonawca
spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje wykwalifikowanymi osobami, które zostaną
skierowane do realizacji zamówienia, tj.: - kierownika budowy – osoba posiadająca uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) oraz
minimum 4-letni staż pracy na stanowisku kierownika budowy;- kierownikiem robót
elektrycznych i elektroenergetycznych – osoba posiadające uprawnienia budowlane bez
ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2020 r., poz. 1333 z późn. zm) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych- kierownikiem robót instalacyjnych – osoba posiadające
uprawnienia budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych.- kierownikiem robót telekomunikacyjnych - osoba posiadająca uprawnienia
budowlane bez ograniczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych.Uwagi: - za uprawnienia budowlane odpowiadające
wyżej określonym uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz 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).- Staż zawodowy ustala się licząc od dnia uzyskania
uprawnień do dnia otwarcia ofert.- Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie
koniecznym do wykonania przedmiotu zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia
uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub
stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w
dotychczasowym zakresie.

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) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniemich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonanenależycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzoneprzez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty –załącznik nr 4 do SWZ;2) wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówieniapublicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanierobotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami –załącznik nr 5 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone
nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji;2)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku
przynależności do tejsamej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji ikonsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniuniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz ofertowy - według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ;2) aktualne na
dzieńskładania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału
wpostepowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawozamówień publicznych - wzór oświadczeń zawarto w Załączniku nr 2 i 3 do SWZ.
3)pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę podpisuje
pełnomocnik,4)pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021037/01 z dnia 2021-03-22

2021-03-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



przez Wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.5) Zobowiązanie
podmiotu trzeciego.3.Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy z dnia 16kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.
1010 ze zm.),które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać
złożone wosobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem „Załącznik stanowiący
tajemnicęprzedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część
skompresowane dojednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest, wraz z
przekazaniem tychinformacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy
z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie
zastrzeżeniainformacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób
umożliwiający jegoudostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa
bez uzasadnienia,będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na
zaniechanie przezWykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności
objętych klauzuląinformacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust. 3 Ustawy.

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:
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 16.000,00 PLN.

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
przypadkuWykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
doreprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
musibyć załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy
zwykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianiewarunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówieniadołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonająposzczególni wykonawcy.4. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia
zpostępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.5.Wszelka korespondencja prowadzona będzie 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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranejoferty
w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze
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Umowy,stanowiącym Załącznik nr 9 do SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-13 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również na miniportalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-13 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin wykonania umowy wynosi: od 150 do 180 od dnia zawarcia umowy. Przez
wykonanieumowy rozumie się wykonanie wszystkich robót budowlanych określonych w
dokumentacjitechnicznej stanowiącej załącznik do SWZ oraz dokonanie pozostałych czynności
wskazanychw umowie, w tym przystąpienie do końcowego odbioru przedmiotu umowy. 2.
Szczegółowezagadnienia dotyczące terminu realizacji umowy uregulowane są we wzorze
umowy stanowiącejzałącznik nr 9 do SWZ.
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2)oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tejsamej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-13 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć dokonując przesłania zaszyfrowanej oferty za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-13 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-12
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