Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa dróg na terenie gminy Włocławek w podziale na 2 zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Włocławek
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866904
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Królewiecka 7
1.5.2.) Miejscowość: Włocławek
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-800
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: + 48 54 230 53 55
1.5.8.) Numer faksu: + 48 54 230 53 53
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@gmina.wloclawek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gmina.wloclawek.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 dróg na terenie gminy Włocławek w podziale na 2 zadania
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e9d63f30-16d5-11ec-b885-f28f91688073
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000550/17/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.1.31 Przebudowa dróg na terenie gminy Włocławek w podziale na 2 zadania
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

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
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://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem WWW.platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek zwaną dalej "Platformą ". Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale VII SWZ oraz w instrukcji korzystania z systemu pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. Uwaga ! Przed przystąpieniem do składania oferty,
wykonawca jest zobowiązany zapoznać się z instrukcją korzystania z Platformy.1.2. Komunikacja z
wykonawcami odbywa się na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do
zamawiającego” oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej przetargi@g.wloclawek.pl z tym że
ofertę należy złożyć wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
2.1. Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
2.2. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 P.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach pdf .txt, .rtf,
.doc, .docx, .odt .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf.
2.3. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów: .zip ; 7Z.
2.4. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.
2.5. Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu,
zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na
format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.
2.6. Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
2.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego
samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może
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doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
2.8. Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.
2.9. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecane jest wcześniejsze podpisanie każdego
ze skompresowanych plików.
2.10. Nie należy wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem
kwalifikowanym, gdyż może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z
koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.
2.11. W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub awarii lub niedziałania
Platformy zakupowej zamawiający dopuszcza komunikację z wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres przetargi@g.wloclawek.pl, z zastrzeżeniem że Ofertę (w szczególności
Formularz oferty i załączniki do oferty ) Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem
Platformy zakupowej, zgodnie z opisem w Rozdziale VI pkt 1 niniejszej SIWZ.
2.12. Korzystanie z Platformy jest bezpłatne.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane przez
wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
16.2. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7, 87-800
Włocławek, TEL. 54 230 53 55 reprezentowana przez Wójta Gminy Włocławek, zwaną dalej
„Zamawiającym”;
2) Zamawiający wyznaczył Inspektora Ochrony danych Osobowych z którym może się Pani/Pan
skontaktować pod adresem e-mail:inspektor@cbi24.pl lub pisemnie kierując korespondencję na adres
Zamawiającego – Urząd Gminy Włocławek, ul. Królewiecka 7, 87 -800 Włocławek;
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia, opisanego w art. 7 pkt 18 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz.1129 zwaną dalej ustawą „Pzp”) w celu związanym z niniejszego postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego –
PRZEBUDOWA DRÓG NA TERENIE GMINY WŁOCŁAWEK W PODZIALE NA 2 ZADANIA, zwanego
dalej „zamówieniem”;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako niezbędne
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Zamawiającym na mocy przepisów ustawy Pzp,
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz innych
przepisów prawa.
3. W związku z przetwarzaniem danych w celu, o którym mowa w ust. 16.2. odbiorcami Pani
/Pana danych osobowych mogą być:
1) podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa;
2) podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Zamawiającym są
współadministratorami danych osobowych lub przetwarzają w imieniu Zmawiającego dane osobowe
,jako podmioty przetwarzające;
3) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74
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ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie ma zamiaru przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowych.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Dalsze informacje w tym zakresie w
rozdz. I pkt 16 SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem przez Zamawiającego Pani/
Pana danych osobowych nie
przysługuje Pani/Panu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
3) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RBRiGK.271.2.21.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 2
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 1 – Zadanie nr 1: Przebudowa drogi w m. Modzerowo
Zadanie obejmuje przebudowę drogi gminnej w miejscowości Modzerowo na terenie Gminy
Włocławek. Przebudowa obejmuje odcinek dł.195m , szer. 4,0m od 0+007 do 0+202.
Przebudowa polega na utwardzeniu jezdni z betonu asfaltowego grub. 4cm na podbudowie
tłuczniowej. Integralną częścią zadania jest utwardzenie poboczy szer.0,5m z tłucznia twardego.
W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
 likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń
obcych,
- odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej
niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
- roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, koszt odtworzenia punktów
poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,
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- koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
/ urządzeń/elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych
robót,
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w
dokumentacji projektowej oraz w SWZ.
W dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm i oferowane
świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale wykonawca jest zobowiązany
udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został
skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
wówczas, to zgodnie z art. 101 ust. 4-6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność
oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie
wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takiej sytuacji, wykonawca
wykazuje że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności
lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych
należy zasygnalizować w ofercie, niezależnie od tego, czy zamawiający żąda przedłożenia przez
wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
3.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
Zamawiający, na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji
zamówienia, wskazane w szczególności w przedmiarze robót (dotyczące: przebudowy jezdni i
zjazdów, urządzenia i utrzymania zieleni, wykonania oznakowania i organizacji ruchu), z
wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową,
obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór
nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy,
takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.
4.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Dalsze informacje na temat wymogu zatrudnienia zawarte są w Rozdz. II pkt 4 SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 123674,96 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić
dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej
polegającej na utwardzeniu jezdni i zajazdów wraz z poboczami i urządzeniem zieleni. Integralną
częścią zadania będzie także projekt branży elektrycznej polegający na rozwiązaniu kolizji
energetycznych w pasie projektowanych dróg
Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną
ustalone w drodze negocjacji, z tym że cena nie może przekroczyć zł 215 852,20 zł netto. Uzgodnienie
ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 7 ust. 8 i ust.9 projektowanych postanowień
umowy stanowiących załącznik do SWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od
ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach
zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - 60 pkt ;
2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40% - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Cześć 2 – Zadanie nr 2: Przebudowa drogi gminnej w m. Dąb Mały I Dąb Polski
Zadanie związane z przebudową drogi gminnej ul. Brzozowej dł. 200m szer. 3,5m w
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miejscowości Dąb Mały i Dąb Polski na terenie Gminy Włocławek. Droga rozpoczyna się od
drogi gminnej równoległej do przebiegu drogi krajowej Nr 62 od km 0+004 do km 0+204.
Przebudowa polega utwardzeniu jezdni szer. 3,5m i zjazdów poprzez wykonanie podbudowy
tłuczniowej i warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm ułożonych na istniejącym
podłożu z tłucznia. Pobocza szer. 0,75 pozostają gruntowe. Przewiduje się wycinkę trzech drzew
i przycinkę krzewów w ramach pielęgnacji. Droga zajmuje działki Nr 73, 131 obręb Dąb Mały i są
własnością Gminy Włocławek.
W zakresie przedmiotu zamówienia należy również uwzględnić:
 likwidację wszelkich odkrytych w toku robót, a nieujawnionych w dokumentacjach,
kolizji z urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym regulację wysokościową urządzeń
obcych,
- odtworzenie nawierzchni ulic przyległych, również w przypadku ingerencji większej
niż przewidują dokumentacje projektowe (np. w przypadku usuwania kolizji),
- roboty pomiarowe, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, koszt odtworzenia punktów
poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej zniszczonych w trakcie prowadzonych robót,
- koszt ewentualnej naprawy urządzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
/ urządzeń/elementów zagospodarowania terenu, znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych
robót,
- wszelkie inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym technologie i zakres prac, zostały określone w
dokumentacji projektowej oraz w SWZ.
W dokumentacji projektowej, opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm i oferowane
świadczenie nie musi być zgodne z wymaganymi normami, ale wykonawca jest zobowiązany
udowodnić w ofercie, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia został
skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
wówczas, to zgodnie z art. 101 ust. 4-6 ustawy Pzp, Wykonawca może powołać się na zgodność
oferowanych świadczeń ze stosownymi normami, jeżeli dotyczą one wymagań w zakresie
wydajności lub funkcjonalności określonych przez zamawiającego. W takiej sytuacji, wykonawca
wykazuje że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności
lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego. Zastosowanie rozwiązań równoważnych
należy zasygnalizować w ofercie, niezależnie od tego, czy zamawiający żąda przedłożenia przez
wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.
3.2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że
oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W
takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego
opisem lub normami.
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji
zamówienia.
Zamawiający, na podstawie art. 95 ust.1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę
na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.
U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji
zamówienia, wskazane w szczególności w przedmiarze robót (dotyczące: przebudowy jezdni i
zjazdów, urządzenia i utrzymania zieleni, wykonania oznakowania i organizacji ruchu), z
wyłączeniem czynności wykonywanych przez osoby wykonujące samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, takich jak: kierowanie robotami budowlanymi, zarządzanie budową,
obsługa budowy, dokumentowanie przebiegu budowy, organizowanie pracy na budowie, nadzór
nad realizacją robót budowlanych, oraz z wyłączeniem czynności związanych z obsługą budowy,
takich jak: obsługa geodezyjna, obsługa administracyjna.
4.2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
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a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i
dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
Dalsze informacje na temat wymogu zatrudnienia zawarte są w Rozdz. II pkt 4 SWZ.
4.2.5.) Wartość części: 105350,51 PLN
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić
dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót
budowlanych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp tj. przebudowy i rozbudowy drogi gminnej
polegającej na utwardzeniu jezdni i zajazdów wraz z poboczami i urządzeniem zieleni. Integralną
częścią zadania będzie także projekt branży elektrycznej polegający na rozwiązaniu kolizji
energetycznych w pasie projektowanych dróg
Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną
ustalone w drodze negocjacji, z tym że cena nie może przekroczyć zł 215 852,20 zł netto. Uzgodnienie
ceny odbywać się będzie na zasadach określonych w § 7 ust. 8 i ust.9 projektowanych postanowień
umowy stanowiących załącznik do SWZ. Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych robót budowlanych jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od
ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości robót budowlanych wykonanych w ramach
zamówienia podstawowego.
4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:
1) Cena (C) - waga kryterium 60 % - 60 pkt ;
2) Okres gwarancji i rękojmi dla przedmiotu zamówienia - waga kryterium 40% - 40 pkt
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi i gwarancji dla przedmiotu zamówienia
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
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 na
zasadach określonych w rozdziale IV SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu określone poniżej.
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia, musi wykazać, że do realizacji zamówienia
będzie dysponował jedną osobą – kierownikiem robót branży drogowej, odpowiedzialnym za
kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane z uwzględnieniem uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
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:
Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie
wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art
125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania, wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust.1
ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SWZ;
2) zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach art. 118 ustawy Pzp przedstawienia środka dowodowego na
potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy
Pzp.- załącznik nr 7 do SWZ;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:
- wykazu osób skierowanych przez wykonawcę przewidzianymi do realizacji zamówienia lub
przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wymienionych poniżej osób
przewidzianych do realizacji zamówienia, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i będą
odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi, zgodnie z dyspozycją art. 12 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane: z uwzględnieniem uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej: Kierownik budowy, który będzie jednocześnie pełnił
funkcję kierownika robót branży drogowej – 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Formularz oferty.
2. Pełnomocnictwo jeżeli dotyczy.
3. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie
wskazanym w Rozdziale IV oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wskazanym w rozdziale III pkt 1.1.ppkt 4 i pkt 1.2. SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane podmiotowe środki dowodowe..
Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów . Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3
do SWZ. Oświadczenie składają odrębnie:
1) wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
2) podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy;
3) podwykonawcy, na których zasobach wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podwykonawcy (jeżeli zamawiający weryfikuje podstawy wykluczenia w odniesieniu
do podwykonawcy).
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia –art. 58-60 Pzp.
W takim przypadku:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika
Pełnomocnictwo powinno być do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego;
2) wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem;
3) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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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 wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym w par. 14
projektowanych postanowień umowy, stanowiących Załącznik nr 5 do SWZ - zmiany w zakresie
zmiany wysokości wynagrodzenia, zmiany terminu realizacji zamówienia i zmiany wykonawcy
6.4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-01 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: htpss://platformazakupowa.pl/pn/ug_wloclawek
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-01 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-30

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.
7.2.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru
wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy. Zamawiający nie
wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy
Pzp.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą. Jeżeli zamawiający nie będzie prowadził negocjacji, dokona wyboru
najkorzystniejszej oferty spośród niepodlegających odrzuceniu ofert.
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Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

