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Ogłoszenie nr 567710-N-2020 z dnia 2020-07-29 r.

Gmina Skąpe: „Przebudowa odcinków chodników położonych na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w
miejscowości Cibórz”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Skąpe, krajowy numer identyfikacyjny 97077050500000, ul. Skąpe 65 ,
66-213 Skąpe, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 068 3419213 w. 22, e-mail przetargi@skape.pl, faks
683 419 180.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.skape.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
www.bip.skape.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Nie
Inny sposób:
Urząd Gminy Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe- sekretariat
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa odcinków chodników
położonych na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowości Cibórz”
Numer referencyjny: BZP.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego
- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem
zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa odcinków chodników
położonych na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowości Cibórz”, przyjętego do realizacji Przez
Gminę Skąpe w części (dz. ewid. nr 333/86) od Województwa Lubuskiego Uchwałą XXI/176/2020 Rady
Gminy Skąpe z dnia 25 czerwca 2020r., zgodnie z SIWZ oraz dokumentacją projektową. 2.Prace będą
dotyczyły terenu na dz. ewid. nr 333/86 i 333/111 w miejscowości Cibórz, obręb 0004 Międzylesie,
Gmina Skąpe. 3.W ramach przedmiotu umowy jw. w zakresie II etapu przewiduje się do wykonania
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roboty budowlane m.in.: 1)roboty pomiarowe, 2)projekt czasowej organizacji ruchu, 3)roboty
rozbiórkowe, 4)roboty ziemne, 5)obramowanie chodników, 6)nawierzchnie, 7)roboty wykończeniowe.
4.Orientacyjne powierzchnie utwardzone do wykonania: 1)Odcinek nr 1 - dz. ewid. nr 333/86, chodnik
przy drodze wewnętrznej od budynku nr 12 do ronda a następnie w lewo do granicy działek 333/86 i
333/111 2)Odcinek nr 2 - dz. ewid. nr 333/111, chodnik przy drodze wewnętrznej od skrzyżowania przy
budynku nr 31 do budynku nr 28C/1 – przyległa dz. ewid. nr 333/22 3)Odcinek nr 3 - dz. ewid. nr
333/111, chodnik przy drodze wewnętrznej od budynku nr 28C/1 do budynku nr 28F/2 5.Wszystkie
materiały zastosowane przy inwestycji przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i być dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Wszystkie warstwy konstrukcyjne nawierzchni należy wykonywać zgodnie z
dokumentacją projektową. 6.Zakres powierzony do wykonania Wykonawcy będzie obejmował wszystkie
prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z istniejącą dokumentacją
projektową, jak również umową z Wykonawcą. 7.Szczegółowy zakres prac do wykonania opisany został
w dokumentacji projektowej, w tym w projekcie budowlanym, projektach wykonawczych, Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarze robót. 8.W zakresie
obowiązków wykonawcy będzie m. in: wykonanie wskazanych w dokumentacji elementów robót,
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, jak również przestrzeganie zapisów decyzji,
uzgodnień, warunków, zatwierdzeń, ustaleń itp., uzyskanych przez Inwestora w celu zrealizowania
przedmiotu zamówienia. 9.Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową,
opracowaną przez IDEO Joanna Szarłowicz, ul. Moniuszki 18a/39, 65-409 Zielona Góra, oraz zgodnie ze
zgłoszeniem wykonania robót z dnia 19.06.2020 r 10. Wykonawca powinien uwzględnić w swojej ofercie
koszty: a) wywiezienia i utylizacji materiałów odpadowych, rozbiórkowych, gruzu z terenu budowy – w
cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i
składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami
zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub
wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, b) uporządkowania terenu
budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby
realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem nawierzchni,
w szczególności uszkodzonych wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza
terenem budowy, c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: -zagospodarowania placu
budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, -zorganizowania terenu
niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest
zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i
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terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił
kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. d) uzgodnienia we własnym
zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru
wody, energii oraz zrzutu ścieków. e) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, zatwierdzeń i
ich aktualizacji oraz dopełnienia obowiązków/warunków/wymagań i koszty wynikające z wszelkich
wydanych dla przedsięwzięcia decyzji/uzgodnień/zatwierdzeń, wykonania dokumentacji i wprowadzenia
czasowej organizacji ruchu drogowego, przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów,
pomiarów i odbiorów, koszty opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), obsługi
geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, itp. 11.Wykonawca zobowiązany jest do
zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty
niezbędne do prawidłowego ich wykonania – obowiązującym przy realizacji zadania będzie rozliczenie
kosztorysowe inwestycji, zgodnie z technologią robót oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót.
12.Środki finansowe na realizację przedmiotowego zadania zostały ujęte w budżecie Gminy Skąpe na rok
2020 . 13.Wartość oferty na wykonanie inwestycji Wykonawca określi według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SIWZ. 14.Wykonawca zobowiązany jest w momencie podpisania umowy do złożenia
zaakceptowanego przez Zamawiającego: harmonogramu rzeczowo- finansowego w układzie tabeli
elementów rozliczeniowych, zgodnie z wzorem kosztorysu ofertowego Zamawiającego, będącego
podstawą do wypłaty należnego wynagrodzenia, który będzie stanowił załącznik do umowy. Wykonawca
powinien uwzględnić przy ustalaniu harmonogramu tryb pracy szkoły w odniesieniu do koniecznych do
wykonania robót budowlanych. 15.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych
zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów
BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.
16.Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób
posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. 17.Podane w SIWZ oraz dokumentacji nazwy urządzeń, materiałów, znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie są propozycją autorów dokumentacji i nie stanowią rozwiązań wiążących z
punktu widzenia ustawy PZP, a służą jedynie określeniu standardu, gdzie ostatecznie dobrane materiały i
urządzenia nie mogą posiadać charakterystycznych parametrów technicznych niższych niż przyjęte i
opisane w dokumentacji - należy je czytać z dopiskiem „lub równoważne”. 18.W przypadku przywołania
w opisie przedmiotu zamówienia, w dokumentacji projektowej, w przedmiarach oraz w STWiORB, norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o
których mowa w art.30 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
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opisywanym. 19.Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji jw.,
jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania
określone przez Zamawiającego. 20.Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na
względzie mienie Zamawiającego i własne, w tym zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć
zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 21.Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi
odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie
przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 22.Wykonawca zobowiązany jest do
ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 23.Wykonawca zapewnia we
własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych oraz innych. Ponadto na żądanie
Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały budowlane i inne elementy mienia z
rozbiórki. 24.Po zakończeniu robót, ale przed odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do
stanu jaki był przed rozpoczęciem robót lub określonego dokumentacją projektową przedsięwzięcia.
25.Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot
zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, przez okres (zgodnie z deklaracją w ofercie):
36, 48 lub 60 miesięcy, od daty odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez
uwag protokołu końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania
ujawnionych wad. 26.Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ,
Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót zgodnie z
projektem budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
przy uwzględnieniu pozycji wynikających z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego. 27.Przed
przystąpieniem do końcowego odbioru robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu dziennik budowy,
protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia,
certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację geodezyjną powykonawczą dotyczącą
wykonanych robót budowlanych oraz wszelką inną niezbędną dokumentację budowy. 28.Podpisanie przez
strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w
trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do
Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego
odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia wad.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
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Kod CPV
45111300-1
45111200-0
45233250-6

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
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III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że: posiada opłaconą polisę, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej, w tym również w zakresie odpowiedzialności za szkody na osobach i
mieniu, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę co
najmniej 100 000,00 PLN (sto tysięcy złotych), wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie
opłaty polisy w ratach, bądź w całości o ile nie wynika to z treści polisy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że : 1. W okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w ramach jednego zadania, polegającą na
wykonaniu nawierzchni z kostki betonowej, brukowej lub kamienia naturalnego o powierzchni co
najmniej 500 m². Wykonawcy zobowiązani są podać rodzaj robót i ich wartość, datę i miejsce
wykonania oraz załączyć dowody, wydane przez podmioty na rzecz których zostały wykonane,
określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr
5 do SIWZ; Dowodami są: a) referencje, b) inne dokumenty, jeżeli z uzasadnionych przyczyn o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji, o których mowa w lit. a). W
przypadku, gdy Zamawiający – Gmina Skąpe jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane
wskazane w załączniku 5 do SIWZ zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. Zamawiający nie dopuszcza łączenia wartości
zamówienia wykonanych prac związanych z rozbudową, przebudową, budową budynków w ramach
różnych zadań! 2. Dysponuje lub będzie dysponował i skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1
osobę w charakterze kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalności drogowej bez ograniczeń z co najmniej 3-letnim doświadczeniem w kierowaniu budową
po uzyskaniu uprawnień budowlanych Zamawiający dopuszcza, aby ww. osoby posiadały
odpowiadające im równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
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obowiązujących przepisów. Ww. osoby zobowiązane są przynależeć do właściwych izb samorządu
zawodowego. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do
wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami należy wypełnić wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 7a i
7b do SIWZ, w celu wykazania spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia. Na potwierdzenie kwalifikacji i uprawnień należy wypełnić załącznik nr 7c. Załączniki
7a, 7b, 7c muszą dokumentować spełnienie oczekiwań i wymagań Zamawiającego w zakresie
kompetencji osób biorących udział w realizacji inwestycji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
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Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 2.
Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że
Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. W przypadku spółek cywilnych
zaświadczenie z Urzędu Skarbowego oraz z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Wykonawca składa
zarówno w odniesieniu do spółki, jak i każdego ze wspólników. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale VII pkt. 2.2 - 2.4 SIWZ, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
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zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co
najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku opisanego w rozdziale V, pkt.1.1 SIWZ. 2.Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym
do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V ust. 1.2
pkt.1 SIWZ wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w
sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ; 3. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku opisanego w rozdziale V pkt. 1.2 ppkt. 2
SIWZ wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru stanowiącego załączniki nr 7a,
7b, 7c do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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1.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w formie oryginału, według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2.Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-22 oraz art. 24 ust. 5 ustawy w formie oryginału,
według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca powołuje się na zasoby
innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz
spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu
zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 3.Formularz Oferty wg zał. nr 1 do SIWZ
wraz z kosztorysem ofertowym wg zał.12 do SIWZ. 4.Pełnomocnictwo ustanowione do
reprezentowania Wykonawcy w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. 5.W celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Zamawiający wymaga oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
przedmiotowym postępowaniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 6.Dowód
wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w
wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych), na warunkach opisanych w rozdz. IX
SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

29.07.2020, 12:20

Firefox

14 z 19

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=37fd910...

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
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Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych
zawartych w ofercie. 2. Umowy w sprawach zamówień publicznych są jawne i podlegają udostępnianiu
na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 3. Do SIWZ dołączony jest
wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ, stanowiący jej integralną część, w którym Zamawiający
przewidział wszystkie istotne dla stron postanowienia oraz przyszłe zobowiązania Wykonawcy i
Zamawiającego, w tym dotyczące możliwości dokonywania zmian. 4. Strona występująca o zmianę
postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności zmiany. Wniosek o
zmianę postanowień umowy musi być wyrażony na piśmie. 5. Poza sytuacjami dopuszczającymi
dokonanie zmian umowy, przewidzianymi we wzorze umowy, dopuszczalne są wszelkie zmiany
nieistotne umowy rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o
zamówienie nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani na wynik
postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno-organizacyjnym umowy np.
zmiana nr konta bankowego, dotyczące nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjnoprawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji
oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 6. Zmiany umowy nie mogą naruszać
postanowień zawartych w art. 144 ustawy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
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IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-08-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
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