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GMINA WI8NIEWO 

kod 06-521 

Wisniewo 86 


NIP 569-175-36-72 


Ogloszenie nr 595912-N-2019 z dnia 2019-09-11 r. 

Vrz~d Gminy: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Stare Kosiny nr ew. 281/2 i 


Zurominek nr ew. 631, 658/1, 659/1. 


OGLOSZENIE 0 ZAMOWIENIU - Roboty budowlane 


Zamieszczanie ogloszenia: Zamieszczanie obowi,!zkowe 


Ogloszenie dotyczy: Zamowienia publicznego 


Zamowienie dotyczy projektu lub programu wspolfinansowanego ze srodkow Vnii 


Europejskiej 


Nie 

Nazwa projektu lub programu 

o zamowienie mog~ ubiegac si-r wyl~cznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, ktorych 

dzialalnosc, lub dzialalnosc ich wyodr-rbnionych organizacyjnie jednostek, ktore b-rd~ 

realizowaly zamowienie, obejmuje spoleczn~ i zawodow~ integracj-r osob b-rd~cych czlonkami 

grup spolecznie marginalizowanych 

Nie 

Nalezy poda6 minimalny procentowy wskainik zatrudnienia osob nalez'!cych do jednej lub wiycej 

kategorii, 0 ktorych mowa wart. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz 30%, osob zatrudnionych 

przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow alba ichjednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY 

Post-rpowanie przeprowadza centralny zamawiaj~cy 

Nie 

Post-rpowanie przeprowadza podmiot, ktoremu zamawiaj~cy powierzyl/powierzyli 

przeprowadzenie post-rpowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu ktoremu zamawiaj~cy powierzyl/powierzyli prowadzenie 

post-rpowania: 
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Post((powanie jest przeprowadzane wspolnie przez zamawiaj~cych 

Nie 

lezeli tak, nalezy wymienic zamawiaj,!-cych, kt6rzy wsp6lnie przeprowadzaj,!- postypowanie oraz 

podac adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt6w wraz z 

danymi do kontakt6w: 

Post((powanie jest przeprowadzane wspolnie z zamawiaj~cymi z innych panstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania post((powania wspolnie z zamawiaj~cymi z innych panstw 

czlonkowskich Unii Europejskiej - maj~ce zastosowanie krajowe prawo zamowien 

publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA 1 ADRES: Urz'!-d Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 55053900000000, ul. , 


06-521 Wisniewo, woj. mazowieckie, panstwo Polska, tel. 236 557024, e-mail 


ugwisniewo@bazagmin.pl, faks 236 557 227. 


Adres strony internetowej (URL): 


Adres profilu nabywcy: 


Adres strony internetowej pod kt6rym mozna uzyskac dostyp do narzydzi i urz'!-dzen lub 


format6w plik6w, kt6re nie S,!- og6lnie dostypne http://wisniewo.bipgmina.pl 


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ1\CEGO: Administracja samorz'!-dowa 

1.3) WSPOLNE UDZIELANIE ZAMOWIENIA (jezeli dotyczy): 

Podzial obowi,!-zk6w miydzy zamawiaj,!-cymi w przypadku wsp6lnego przeprowadzania 

postypowania, w tym w przypadku wsp6lnego przeprowadzania postypowania z 

zamawiaj,!-cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (kt6ry z zamawiaj,!-cych 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postypowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postypowania odpowiadaj,!- pozostali zamawiaj,!-cy, czy zam6wienie bydzie 

udzielane przez kazdego z zamawiaj,!-cych indywidualnie, czy zam6wienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostalych zamawiaj,!-cych): 

1.4) KOMUNlKACJA: 


Nieograniczony, pelny i bezposredni dost((p do dokumentow z post((powania mozna uzyskac 


pod adresem (URL) 
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Nie 

Adres strony internetowej, na ktorej zamieszczona b'(dzie specyfikacja istotnych warunkow 

zamowienia 

Nie 

Dost'(p do dokumentow z post,(powania jest ograniczony - wi'(cej informacji mozna uzyskac 

pod adresem 

Nie 

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w post'(powaniu naleZy przesylac: 

Elektronicznie 

Nie 


adres 


Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w 


post'(powaniu winny sposob: 


Nie 


Inny spos6b: 


Wymagane jest przeslanie ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w 


post'(powaniu winny sposob: 


Nie 


Inny spos6b: 


Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz'(dzi i urz~dzen lub formatow 

plikow, ktore nie s~ ogolnie dost'(pne 

Nie 

Nieograniczony, pelny, bezposredni i bezplatny dostyp do tych narzydzi mozna uzyskac pod 

adresem: (lJFUL) 
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj~cego: Przebudowa drogi gminnej w 

miejseowosei Stare Kosiny nr ew. 281/2 i Zurominek nr ew. 631,658/1,659/1. 

Numer referencyjny: ZP.271.5.2019 

Przed wszcz~ciem post~powania 0 udzielenie zamowienia przeprowadzono dialog 

techniczny 

Nie 

11.2) Rodzaj zamowienia: Roboty budowlane 


11.3) Informacja 0 mozliwosci skladania ofert cz~sciowych 


Zamowienie podzielone jest na ezysei: 


Nie 

Oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu w post~powaniu mozna skladac w 

odniesieniu do: 

Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do udzielenia I~cznie nast~puj~cych cz~sci lub grup 

cz~sci: 

Maksymalna liczba cz~sci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie 


jednemu wykonawcy: 


11.4) Krotki opis przedmiotu zamowienia (wielkoH:, zakres, rodzaj i ilosc dostaw, uslug lub 

robot budowlanych lub okrdlenie zapotrzebowania i wymagan) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego - okreslenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslug~ lub roboty 

budowlane: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosei Stare Kosiny. 1. Roboty pomiarowe 

przy wyznaczeniu trasy drogi, punktow glownych trasy i punktow wysokoseiowych w terenie 

wraz z wykonaniem inwentaryzaeji geodezyjnej powykonawczej - 0,340 km. 2. Mechaniezne 

zdjycie warstwy humusu z poboezy grubosci 10 em ze zlozeniem w haldy 340,00 m2. 3. Roboty 

4 z 19 2019-09-11,09:39 

https://bzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id


https:llbzp.uzp.gov.pIlZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=... 

ziemne wykonywane ladowarkami kolowymi 0 poj. Lyzki 1,25 m3 z transportem urobku 

samochodami samowyladowczymi 5-10 t na odleglosc do 10 km. Zaladunek i odw6z humusu 

34 m3. 4. Wykonanie uzupelnienia podbudowy po zdjyciu humusu kruszywem lamanym 0 

uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubosci warstwy po zagyszczeniu 10 cm - 340,00 m2. 5. 

Mechaniczne profilowanie i zagyszczenie istniejqcej podbudowy z kruszywa naturalnego pod 

warstwy konstrukcyjne nawierzchni - 1935,00 m2. 6. Frezowanie korekcyjne istniejqcej 

nawierzchni bitumicznej przy grubosci warstwy do 4 cm z zaladunkiem na samochody 

samowyladowcze i przekazaniem materialu (frezowany - destrukt) Inwestorowi z odwozem na 

plac skladowy - 105,00 m2. 7. Skropienie nawierzchni emulsjq w ilosci 0,15-0,20 kg/m2 przed 

ulozeniem warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego - 1740,80 m2. 8. Mechaniczne 

uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym (posp61kq zwir) stabilizowanym mechanicznie 

przy grubosci warstwy po zagyszczeniu 8 cm - 680 m2. 9. Wykonanie warstwy wiqzqcej 

nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubosci warstwy po zagyszczeniu 4 cm 

- 1740,80 m2. 10. Wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 

50/70 przy grubosci warstwy po zagyszczeniu 4 cm - 1700,00 m2. 11. Ustawienie slupk6w 

stalowych do znak6w drogowych z rur stalowych 0 srednicy 70 mm - 15 szt. 12. Ustawienie 

pionowe znak6w odblaskowych na slupkach z rur stalowych: a. Znaki typu A-I szt, b. Znaki 

typu D - 2 szt, c. Znaki typu D42/D43 - 4 szt, d. Znaki typu E17a/E18a - 4 szt Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowosci Zurominek. 1. Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy drogi, 

punkt6w g16wnych trasy i punkt6w wysokosciowych w terenie wraz z wykonaniem 

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej - 0,060 km. 2. Wykonanie uzupelnienia podbudowy 

w miejscach ubytk6w kruszywem lamanym 0 uziarnieniu 0/31,5 mm - 10,001. 3. Mechaniczne 

profilowanie i zagyszczenie istniejqcej podbudowy z kruszywa naturalnego pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzclmi - 353,00 m2. 4. Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowq w ilosci 

0,15-0,20 kg/m2 przed ulozeniem warstwy scieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego - 234,00 

m2. 5. Mechaniczne uzupelnienie poboczy kruszywem naturalnym (posp61ka zwir) 

stabilizowanym mechanicznie przy grubosci warstwy po zagyszczeniu 8 cm - 126 m2. 6. 

Wykonanie warstwy wiqzqcej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubosci 

warstwy po zagyszczeniu 4 cm - 234 m2. 7. Wykonanie warstwy scieralnej nawierzchni z betonu 

asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubosci warstwy po zagyszczeniu 4 cm - 227,00 m2. 8. 

Ustawienie slupk6w stalowych do znak6w drogowych z rur stalowych 70 mm - 3 szt. 9. 

Ustawienie pionowe znak6w drogowych odblaskowych z rur stalowych: a. Znaki typu A-I szt, 

b. Znaki typu D - 2 szt. 
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11.5) Glowny kod CPV: 45233252-0 


Dodatkowe kody CPV: 


Kod CPY 


45100000-8 


45233320-8 

45233290-8 

11.6) Calkowita wartosc zamowienia (jeieli zamawiajqcy podaje informacje 0 wartosci 


zamowienia) : 


Wartosc bez VAT: 


Waluta: 


(w przypadku umow ramowych lub dynamicznego systemu zakupow - szacunkowa calkowita 

maksymalna wartosc w calym okresie obowiqzywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupow) 

11.7) Czy przewiduje si~ udzielenie zamowien, 0 ktorych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub 


wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 


Okreslenie przedmiotu, wielkosci lub zakresu oraz warunk6w na jakich zostan(! udzielone 


zam6wienia, 0 kt6rych mowa wart. 67 ust. 1 pkt 6 lub wart. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 


11.8) Okres, w ktorym realizowane b~dzie zamowienie lub okres, na ktOry zostala zawarta 


umowa ramowa lub okres, na ktory zostal ustanowiony dynamiczny system zakupow: 


miesi(!cach: lub dniach: 


lub 


data rozpocz~cia: lub zakonczenia: 2019-11-30 

11.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE 0 CHARAKTERZE PRAWNYM, 

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
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111.1) WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU 

111.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreslonej dzialalnosci 

zawodowej, 0 ile wynika to z odr~bnych przepis6w 

Okreslenie warunkow: Zamawiaj,!cy nie precyzuje w tym zakresie szczegolnych wymagan. 

Informacje dodatkowe 

111.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Okreslenie warunkow: Zamawiaj,!cy nie precyzuje w tym zakresie szczegolnych wymagail. 

Informacje dodatkowe 

111.1.3) Zdolnosc techniczna lub zawodowa 

Okreslenie warunkow: Wykonawca winien dysponowa6 sprzytem i srodkami transportu 

wymienionymi ponizej: 1 sprzyt do mechanicznego rozkladania mieszanki bitumicznej 

jedna ukladarka mas bitumicznych wyposazona w sterownik elektroniczny oraz desky 

wibracyjn,!lub sprzyt rownowazny 1 szt. 2 skrapiarka lepiszcza wyposazona w urz,!dzenie 

pomiarowe oraz mechanizmy regulacyjne, ktore zapewniaj,! rownomieme rozlozenie 

lepiszcza w kierunku podluznym i poprzecznym lub sprzyt rownowa:zny 1 szt. 3 szczotka 

mechaniczna lub inne urz,!dzenie czyszcz'!ce 1 szt. 4 walec stalowy samojezdny lub sprzyt 

rownowazny 1 szt. 5 walec ogumiony lub sprzyt rownowazny 1 szt. 6 koparka lub sprzyt 

rownowamy 1 szt. 7 samochod wywrotka lub sprzyt rownowazny 1 szt. 8 samochod 

samowyladowczy z przykryciem brezentowym lub termosem, lub sprzyt rownowazny 1 szt. 9 

plyta wibracyjna lub ubijak mechaniczny, lub sprzyt rownowazny 1 szt. Doswiadczenie 

zawodowe - wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a 

jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy - w tym okresie, co najmniej jednego 

zamowienia obejmuj,!cego swoim zakresem budowy, przebudowy lub remont drogi w 

technologii porownywalnej tj. z mieszanki mineralno - bitumicznej 0 wartosci robot nie 

mniejszej niz 150000,00 zl. brutto. b) Kwalifikacje zawodowe osob skierowanych przez 

Wykonawcy do realizacji zamowienia: • Kierownik budowy - jedna osoba posiadaj,!ca 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci drogowej lub 

inne uprawnienia umozliwiaj,!ce wykonywanie tych samych czynnosci, do wykonywania 

ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniaj,! uprawnienia budowlane w tej specjalnosci. 

Zamawiaj,!cy wymaga od wykonawcow wskazania w ofercie lub we wniosku 0 dopuszczenie 

do udzialu w postypowaniu imion i nazwisk osob wykonuj,!cych czynnosci przy realizacji 

zamowienia wraz z informacj,! 0 kwalifikacjach zawodowych lub doswiadczeniu tych osob: 

Tak 
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Informacje dodatkowe: 

111.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

111.2.1) Podstawy wykluczenia okreslone wart. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

111.2.2) Zamawiajllcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiajqcy przewiduje nastttpujqce fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia okreSlona wart. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia okreslona wart. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy pzp) 

111.3) WYKAZ OSWIADCZEN SKLADANYCH PRZEZ WYKONAWCF; W CELU 

WSTF;PNEGO POTWIERDZENIA, ZE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPELNIA WARUNKI UDZIALU W POSTF;POWANIU ORAZ SPELNIA KRYTERIA 

SELEKCJI 

Oswiadczenie 0 niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w 

post~powaniu 

Tak 

Oswiadczenie 0 spelnianiu kryteri6w selekcji 

Nie 

IlIA) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW , SKLADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 3 

USTAWYPZP: 

Wykazu rob6t budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich Slat przed 

uplywem terminu skladania ofert, a jezeJi okres prowadzenia dzialalnosci jest kr6tszy - w tym 

okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiot6w, na 

rzecz kt6rych roboty te zostaly wykonane, z zalqczeniem dowod6w okreslajqcych czy te 

roboty budowlane zostaly wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci informacji 0 tym czy roboty 

zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy 

czym dowodami, 0 ktorych mowa, Sq referencje bqdz inne dokumenty wystawione przez 
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podmiot, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonywane, ajezeli z uzasadnionej 

przyczyny 0 obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskae tych 

dokument6w - inne dokumenty; 7.1.2. Wykaz os6b, 0 kt6rych mowa w V pkt. 1.3.2. litera b) 

SIWZ, skierowanych przez Wykonawcy do realizacji zam6wienia publicznego, w 

szczeg6lnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztalcenia 

niezbydnych do wykonania zam6wienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez 

nie czynnosci oraz informacj,! 0 podstawie do dysponowania tymi osobami. 7.1.3. Wykaz 

narzydzi, wyposazenia zakladu lub urz'!dzen technicznych, 0 kt6rych mowa w V pkt. 1.3.1. 

SIWZ, dostypnych wykonawcy w celu wykonania zam6wienia publicznego wraz z informacj,! 

o podstawie do dysponowania tymi zasobami. W przypadku skladania oferty przez 

Wykonawc6w ubiegaj,!cych siy wsp6lnie 0 udzielenie zarn6wienia (konsorcjum) dokumenty 

wymienione w VI pkt 7.1.1., 7.1.2. i 7.1.3. moze bye zlozony l,!cznie przez skladaj,!cych 

wsp6ln'l oferty. lezeli wykaz, oswiadczenia lub inne zlozone przez wykonawcy dokumenty 

budz,! w'!tpliwosci zamawiaj,!cego, moze on zwr6ci6 siy bezposrednio do wlasciwego 

podmiotu, na rzecz kt6rego roboty budowlane byly wykonane, a w przypadku swiadczen 

okresowych lub ci,!glych S'l wykonywane, 0 dodatkowe informacje lub dokumenty w tym 

zakresie. 7.2. W celu POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

Wykonawcy z udzialu w postypowaniu: 7.2.1. Odpis z wlasciwego rejestru lub z centralnej 

ewidencji i informacji 0 dzialalnosci gospodarczej, jezeli odrybne przepisy wymagaj'l wpisu 

do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 7.2.2. Zaswiadczenie wlasciwego naczelnika urzydu skarbowego 

potwierdzaj,!cego, ze wykonawca nie zalega z oplacaniem podatk6w, wystawionego nie 

wczesniej niz 3 miesi,!ce przed uplywem terminu skladania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzaj,!cego, ze wykonawca zawar! porozumienie z wlasciwym organem podatkowym w 

sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w 

szczeg6lnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty 

zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu; 7.2.3. 

Zaswiadczenie wlasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakladu Ubezpieczen 

Spolecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo innego dokumentu 

potwierdzaj,!cego, ze Wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na ubezpieczenia 

spoleczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesi,!ce przed uplywem terminu 

skladania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj'lcego, ze wykonawca zawarl porozumienie 
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z wlasciwym organem w sprawie splat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczeg6lnosci uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji 

wlasciwego organu; 7.2.4. Oswiadczenie wykonawcy 0 niezaleganiu z oplacaniem podatk6w i 

oplat lokalnych, 0 kt6rych mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 0 podatkach i oplatach 

lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) 7.2.5. Oswiadczenia wykonawcy 0 braku wydania 

wobec niego prawomocnego wyroku sqdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej 0 

zaleganiu z uiszczaniem podatk6w, oplat lub skladek na ubezpieczenia spoleczne lub 

zdrowotne alba - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument6w 

potwierdzajqcych dokonanie platnosci tych nalemosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami lub zawarcie wiqzqcego porozumienia w sprawie splat tych naleznosci 7.2.6. 

Oswiadczenia wykonawcy 0 braku orzeczenia wobec niego tytulem srodka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania siy 0 zam6wienia publiczne 7.2.7. Oswiadczenie wykonawcy 0 

przynaleznosci alba braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej; w przypadku 

przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wykonawca moze zlozyc wraz z 

oswiadczeniem dokumenty bqdz informacje potwierdzajqce, ze powiqzania z innym 

wykonawcq nie prowadzq do zakl6cenia konkurencji w postypowaniu, z zastrzezeniem 

zapis6w VI pkt. 4 SIWZ 

111.5) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 1 

USTAWYPZP 

111.5.1) W ZAKRESIE SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTF;POWANIU: 

111.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIOW SELEKCJI: 

111.6) WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW SKLADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCF; W POSTF;POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU 

POTWIERDZENIA OKOLICZNOSCI, 0 KTORYCH MOWA WART. 25 UST. 1 PKT 2 

USTAWYPZP 

111.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt 111.3) - 111.6) 

lezeli wykonawca rna siedziby lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokument6w, 0 kt6rych mowa w: 1) pkt. 7.2.4. - skI ada informacjy z 

odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny r6wnowazny 
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dokurnent wydany przez wlasciwy organ s,!dowy lub adrninistracyjny kraju, w ktoryrn 

wykonawca rna siedziby lub rniejsce zarnieszkania lub rniejsce zarnieszkania rna osoba, ktorej 

dotyczy inforrnacja alba dokurnent, w zakresie okreslonyrn wart. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 2) 

pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3. - sklada dokurnent lub dokurnenty wystawione w kraju, w ktoryrn 

wykonawca rna siedziby lub rniejsce zarnieszkania, potwierdzaj,!ce odpowiednio, ze: a) nie 

zalega z oplacaniern podatkow, oplat, skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdrowotne alba 

ze zawar! porozurnienie z wlasciwyrn organern w sprawie splat tych naleznosci wraz z 

ewentualnyrni odsetkarni lub grzywnarni, w szczegolnosci uzyskal przewidziane prawern 

zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zaleglych platnosci lub wstrzyrnanie w calosci 

wykonania decyzji wlasciwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono 

upadlosci. 9. Dokurnenty, 0 ktorych rnowa w pkt 8 pkt. 1) i pkt. 2 litera b) powinny bye 

wystawione nie wczesniej niz 6 rniesiycy przed uplywern terrninu skladania ofert. 

Dokurnenty, 0 ktorych rnowa w pkt 8 pkt. 2 litera a) powinny bye wystawione nie wczesniej 

niz 3 rniesiycy przed uplywern tego terrninu. 10. lezeli w kr~u, w ktoryrn wykonawca rna 

siedziby lub rniejsce zarnieszkania lub rniejsce zarnieszkania rna osoba, ktorej dokurnent 

dotyczy, nie wydaje siy dokurnentow, 0 ktorych rnowa w pkt 8., zastypuje siy je dokurnentern 

zawieraj,!cyrn odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniern osoby alba osob 

uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktorej dokurnent rnial dotyczye, 

zlozone przed notariuszern lub przed organern s,!dowyrn, adrninistracyjnyrn alba organern 

sarnorz'!du zawodowego lub gospodarczego wlasciwyrn ze wzglydu na siedziby lub rniejsce 

zarnieszkania wykonawcy lub rniejsce zarnieszkania tej osoby. Przepis pkt 9. stosuje siy. 11. 

W przypadku w'!tpliwosci co do tresci dokurnentu zlozonego przez wykonawcy, zarnawiaj,!cy 

rnoze zwrocie siy do wlasciwych organow odpowiednio kraju, w ktoryrn wykonawca rna 

siedziby lub rniejsce zarnieszkania lub rniejsce zarnieszkania rna osoba, ktorej dokurnent 

dotyczy, 0 udzielenie niezbydnych inforrnacji dotycz'!cych tego dokurnentu. 12. Wykonawca 

nie jest obowi'!zany do zlozenia oswiadczen lub dokurnentow potwierdzaj,!cych okolicznosci 

o ktorych rnowa w VI pkt. 7.1., 7.2., 8 SIWZ, jezeli zarnawiaj,!cy posiada oswiadczenia lub 

dokurnenty dotycz'!ce tego wykonawcy, 0 ile S(j. one aktualne. 13. lezeli wykonawca powoluje 

siy na oswiadczenia lub dokurnenty, byd,!ce w posiadaniu zarnawiaj,!cego, potwierdzaj,!ce 

okolicznosci, 0 kt6rych rnowa w VI pkt. 7.1., 7.2., 8 SIWZ, zaleca siy wskazanie w ofercie 

inforrnacji dotycz(j.cych nurneru i nazwy postypowania zarnawiaj(j.cego, w ktoryrn powyzsze 

dokurnenty zostaly zlozone. 
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SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 


IV.I.1) Tryb udzielenia zamowienia: Przetarg nieograniczony 


IV.I.2) Zamawiaj~cy z~da wniesienia wadium: 


Nie 


Infonnacja na temat wadium 


IV.I.3) Przewiduje si(( udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamowienia: 

Nie 


Nalezy poda6 infonnacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.I.4) Wymaga si(( zlozenia ofert w postaci katalogow elektronicznych lub dol~czenia do 

ofert katalogow elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza sil( zlozenie ofert w postaci katalog6w elektronicznych lub dohj.czenia do ofert 

katalog6w elektronicznych: 

Nie 

Infonnacje dodatkowe: 

IV.I.5.) Wymaga si(( zlozenia oferty wariantowej: 

Nie 


Dopuszcza sil( zlozenie oferty wariantowej 


Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza sil( tylko z jednoczesnym zlozeniem oferty 

zasadniczej: 

IV.I.6) Przewidywana liczba wykonawcow, ktorzy zostan~ zaproszeni do udzialu w 


post((powaniu 


(przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 


innowacyjne) 


Liczba wykonawc6w 
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Przewidywana minimalna liczba wykonawcow 


Maksymalna liczba wykonawcow 


Kryteria selekcji wykonawcow: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow: 

Umowa ramowa bydzie zawarta: 

Czy przewiduje siy ograniczenie liczby uczestnikow umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestnikow umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow: 

Adres strony internetowej, na ktorej byd~ zamieszczone dodatkowe informacje dotycz~ce 

dynamicznego systemu zakupow: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowejldynamicznego systemu zakupow dopuszcza siy zlozenie ofert w 

formie katalog6w elektronicznych: 

Przewiduje siy pobranie ze zlozonych katalogow elektronicznych inforn1acji potrzebnych do 

sporz~dzenia ofert w ramach umowy ramowejldynamicznego systemu zakupow: 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ogran iczo ny, negocjacje Z ogloszeniem) Nie 

Nalezy podac adres strony internetowej, na ktorej aukcja bydzie prowadzona: 

Nale:iy wskazac elementy, ktorych wartosci b~d~ przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje si~ ograniczenia co do przedstawionych wartosci, wynikaj~ce z opisu 
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przedmiotu zamowienia: 

Nalezy podac, ktore informacje zostanq udostypnione wykonawcom w trakcie aukcji 


elektronicznej oraz jaki bydzie termin ich udostypnienia: 


Informacje dotyczqce przebiegu aukcji elektronicznej: 


Jaki jest przewidziany sposob postypowania w toku aukcji elektronicznej i jakie bydq warunki, 


na jakich wykonawcy bydq mogli licytowac (minimalne wysokosci postqpien): 


Informacje dotyczqce wykorzystywanego sprzytu elektronicznego, rozwiqzan i specyfikacji 


technicznych w zakresie polqczen: 


Wymagania dotyczqce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej: 


Informacje 0 liczbie etapow aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych postqpien, zostanq zakwalifikowani do 


nastypnego etapu: 


Warunki zamkniycia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oeeny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 

Kryteria Znaczenie 

Cena 60,00 

Termin realizacji 20,00 

Gwarancja wykonania robot 20,00 

IV.2.3) Zastosowanie proeedury, 0 ktorej mowa wart. 24aa ust. I ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony) 

Tak 

IV.3) Negocjaeje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowaeyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogloszeniem 

Minimalne wymagania, ktore mUSZq spelniac wszystkie oferty: 
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Przewidziane jest zastrzezenie prawa do udzielenia zamowienia na podstawie ofert wstypnych 


bez przeprowadzenia negocjacji 


Przewidziany jest podzial negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 


NaleZy podalS informacje na temat etapow negocjacji (w tym liczby etapow): 


Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagail zamawiaj,!cego lub informacja 0 sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja 0 wysokosci nagrod dla wykonawcow, ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego 

przedstawili rozwi,!zania stanowi,!ce podstawy do skladania ofert, jezeli zamawiaj,!cy przewiduje 

nagrody: 

Wstypny harmonogram postypowania: 

Podzial dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi,!zail: 

Nalezy podalS informacje na temat etapow dialogu: 

Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj,!ce minimalne wymagania, ktorym musz'! 

odpowiadac wszystkie oferty: 

Podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj,!cych negocjacjom poprzez 

zastosowanie kryteriow oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunkow 

zamowienia: 

Informacje dodatkowe: 
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IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na ktorej bydzie prowadzona licytacja elektroniczna: 


Adres strony internetowej, na ktorej jest dostypny opis przedrniotu zarnowienia w licytacji 


elektronicznej: 


Wyrnagania dotycz'!-ce rejestracji i identyfikacji wykonawcow w licytacji elektronicznej, w tyrn 


wyrnagania techniczne urz'!-dzeil inforrnatycznych: 


Sposob postypowania w toku licytacji elektronicznej, w tyrn okreslenie rninirnalnych wysokosci 


post,!-pieil: 


lnforrnacje 0 liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 


Czas trwania: 

Wykonawcy, ktorzy nie zlozyli nowych post,!-pieil, zostan,!- zakwalifikowani do nastypnego 

etapu: 

Terrnin skladania wniosk6w 0 dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Terrnin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Terrnin i warunki zarnkniycia licytacji elektronicznej: 

Istotne dla stron postanowienia, ktore zostan,!- wprowadzone do trdci zawieranej urnowy w 

sprawie zarnowienia publicznego, albo ogolne warunki urnowy, alba wzor urnowy: 

Wyrnagania dotycz'!-ce zabezpieczenia nalezytego wykonania urnowy: 

Inforrnacje dodatkowe: 

IV.S) ZMIANA UMOWY 

przewiduje sit( istotne zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na 

podstawie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

NaieZy wskazac zakres, charakter zrnian oraz warunki wprowadzenia zrnian: 

1. Zarnawiaj,!-cy zgodnie z art. 144 ustawy PZP przewiduje rnozliwosc dokonania zrnian 

postanowieil zawartej urnowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru 

wykonawcy, w przypadku wyst,!-pienia co najrnniej jednej z okolicznosci wyrnienionych ponizej, 

z uwzglydnieniern podawanych warunkow ich wprowadzenia: 1.1. Zrniana terrninu realizacji 
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zamowienia w przypadku: a) warunki atmosferyczne odbiegajqce od typowych (np. dlugotrwale, 

obfite deszcze, niskie temperatury w dzien i w nocy, przymrozki, wysokie temperatury i inne), 

uniemozliwiajqce wykonanie przedmiotu zamowienia zgodnie z SST, b) prace objyte umOWq, 

zostaly wstrzymane przez wlasciwy organ, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji 

przedmiotu umowy, c) wystqpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbydnym do unikniycia lub 

usuniycia tych kolizji. 1.2. Zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, 

dopuszcza siy zmiany podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy lub rezygnacjy z 

udzialu podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamowienia. Zamiana moze nastqpic 

wylqcznie po przedstawieniu przez Wykonawcy oswiadczenia podwykonawcy 0 jego rezygnacji 

z udzialu w realizacji przedmiotu zamowienia oraz 0 braku roszczen podwykonawcy wobec 

Wykonawcy z tytulu realizacji robot. lezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach 

ktorego Wykonawca opieral siy wykazujqc spelnianie warunkow udzialu w postypowaniu, 

Zamawiajqcy dopusci zmiany pod warunkiem, ze nowy podwykonawca wykaZe spelnianie 

warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postypowania 0 udzielenie 

zamowienia przez dotychczasowego podwykonawcy. Zmiany podwykonawcy mozna dokonac 

jedynie, jezeli wykonywanie czysci robot przez podwykonawcy zostalo wskazane przez 

Wykonawcy w ofercie, 1.3. Zmiana umowy w zakresie materialow, parametrow technicznych, 

technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w 

nastypujqcych sytuacjach: a) koniecznosci zrealizowaniajakiejkolwiek czysci robot, objytej 

przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiqzan technicznych lub 

technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajqce ze stwierdzonych 

wad w tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, 0 ktory je przygotowano, gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiqzan grozilo niewykonaniem lub nienalez:ytym wykonaniem 

przedmiotu umowy, b) koniecznosci realizacji robot wynikajqcych z wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstypstwo, c) wystqpienia warunkow 

terenu budowy odbiegajqcych w sposob istotny od przyjytych w dokumentacji projektowej, w 

szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub blydnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektow budowlanych, d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy 

przy zastosowaniu innych rozwiqzan technicznych lub materialowych ze wzglydu na zmiany 

obowiqzujqcego prawa. 1.4. Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzor nad 

przedmiotem umowy, ktorych nie mozna bylo przewidziec w chwili sporzqdzenia niniejszej 

specyfikacji i w chwili zawarcia umowy, a ktorych zmiana rna bezposredni wplyw na wykonanie 
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umowy np. gdyby wskutek wydarZel1losowych osoby wskazane w umowie nie mogly pelnie 

swoich czynnosci w okresie obowiCj.zywania umowy. W przypadku osob sprawujCj.cych nadzor 

nad realizacjCj. umowy ze strony Wykonawcy zmiana ktorejkolwiek z osob musi bye uzasadniona 

przez Wykonawcy na pismie i zaakceptowana pisemnie przez ZamawiajCj.cego. ZamawiajCj.cy 

zaakceptuje zmiany wylCj.cznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob bydCj. 

takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob wskazanych w ofercie Wykonawcy, 

a dokonana zmiana nie spowoduje wydluzenia terminu wykonania przedmiotu umowy. 1.5. 

Zmiany prowadzCj.ce do likwidacji oczywistych omylek pisarskich i rachunkowych w tresci 

umowy, 1.6. Zmiany wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany obowiCj.zujCj.cej stawki podatku od 

towarow i uslug (VAT); b) koniecznosci wykonania robot niewykraczajCj.cych swym zakresem 

poza przedmiot umowy, ktorych ilose jednostek przedmiarowych wskazana przez 

ZamawiajCj.cego w przedmiarze robot zostala zanizona - w odniesieniu do faktycznej ilosci 

jednostek przedmiarowych, ktorCj. nalezy wykonae celem zrealizowania i oddania do uZytkowania 

przedmiot umowy, 2. Zmiany uzasadnione okolicznosciami, 0 ktorych mowa wart. 357 1 k.c. 

lezeli powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkow spelnienie swiadczenia byloby polCj.czone z 

nadmiernymi trudnosciami alba groziloby jednej ze stron razCj.co stratCj., czego strony nie 

przewidzialy przy zawarciu umowy, sCj.d moze po rozwazeniu interesow stron, zgodnie z 

zasadami wspolZycia spolecznego, oznaczae sposob wykonania zobowiCj.zania, wysokose 

swiadczenia lub nawet orzec 0 rozwiCj.zaniu umowy. 3. Wszystkie powyzsze postanowienia 

stanowiCj. katalog zmian, na ktore ZamawiajCj.cy moze wyrazie zgody. Nie stanowiCj.jednoczesnie 

zobowiCj.zania do wyrazenia takiej zgody. 4. Natomiast nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu 

art. 144 ustawy PZP: 4.1. zmiana danych zwiCj.zanych z obslugCj. administracyjno-organizacyjnCj. 

umowy (np. zmiana rachunku bankowego); 4.2. zmiana danych teleadresowych. 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACY JNE 

IV.6.1) Sposob udostf(pniania informacji 0 charakterze poufnym Oeteli dotyczy): 

Srodki sluz~ce ochronie informacji 0 charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin skladania ofert lub wnioskow 0 dopuszczenie do udzialu w postf(powaniu: 

Data: 2019-09-26, godzina: 10:00, 

Skrocenie terminu skladania wnioskow, ze wzglydu na pilnCj. potrzeby udzielenia zamowienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogloszeniem): 
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Nie 


Wskazae powody: 


Jt(zyk lub jt(zyki, w jakich mog,! bye sporz'!dzane oferty lub wnioski 0 dopuszczenie do udzialu 

w postypowaniu 

> 

IV.6.3) Termin zwi~zania ofert~: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania 

ofert) 

IV.6.4) Przewiduje siC( uniewaznienie postC(powania 0 udzielenie zamowienia, w przypadku 

nieprzyznania srodkow pochodz~cych z budzetu U nii Europejskiej oraz niepodlegaj~cych 

zwrotowi srodkow z pomocy udzielonej przez panstwa czlonkowskie Europejskiego 

Porozumienia 0 Wolnym Handlu (EFTA), ktore mialy bye przeznaczone na sfinansowanie 

calosci lub czC(sci zamowienia: 

IV.6.S) Przewiduje siC( uniewaznienie postC(powania 0 udzielenie zamowienia, jei:eli srodki 

sluz~ce sfinansowaniu zamowien na badania naukowe lub prace rozwojowe, ktore 

zamawiaj~cy zamierzal przeznaczye na sfinansowanie calosci lub czC(sci zamowienia, nie 

zostaly mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZALACZNIK I - INFORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH 

mgr 
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