
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Restauracja zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karlino

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Karlino

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920475

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Jana Pawła II 6

1.5.2.) Miejscowość: Karlino

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-230

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: (+48) 943-117-273

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: karlino@karlino.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.karlino.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:

Restauracja zabytkowego parku przy ulicy Waryńskiego w Karlinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d70e4709-6617-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005215

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-03
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002739/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Restauracja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany ze środków budżetu Unii Europejskiej – w
ramach działania 9.3 „Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej
ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich” z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020; Os priorytetowa 9 – Infrastruktura
publiczna.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.karlino.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

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

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: http://bip.karlino.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Składanie ofert i wszelkich dokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą dopuszcza się
jedynie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej przy użyciu systemu „miniPortal”
(https://miniportal.uzp.gov.pl) oraz dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP
(https://epuap.gov.pl/wps/portal).2. Korzystanie z „miniPortalu” jest jednoznaczne z akceptacją
Regulaminu korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunków korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).3. Wykonawca, zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
formularza do komunikacji.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu „miniPortal”
oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4.
Sposób złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym zaszyfrowania oferty, opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.5. Wykonawca składa ofertę za
pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP
i udostępnionego również w systemie „miniPortal”. 6. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.7. Maksymalny rozmiar plików
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przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.8. Ofertę, oświadczenia, o których
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby, sporządza się w postaci elektronicznej,w formacie danych .doc,
.docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg, .jpeg, .ods, .png, .svg, .tif, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).9.
Przesłanie wniosków o wyjaśnienie treści SWZ odbywać się będzie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, przy użyciu poczty elektronicznej lub „miniPortalu” (https://miniportal.uzp.gov.pl).10. Za
datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.11. Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń, z zastrzeżeniem
pkt 3, za pomocą poczty elektronicznej.12. Zamawiający może komunikować się z wykonawcami za
pomocą poczty elektronicznej.13. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz identyfikator
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na
Liście wszystkich postępowań w „miniPortalu” klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze
strony głównej z zakładki Postępowania.14. Pobranie i odczytanie dokumentów elektronicznych,
oświadczeń, kopii dokumentów elektronicznych i oświadczeń, informacji, wniosków przesyłanych za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej nie może powodować poniesienia przez
zamawiającego jakichkolwiek kosztów.15. W przypadku nie potwierdzenia faktu otrzymania
korespondencji za pomocą poczty elektronicznej zamawiający uzna, iż korespondencja dotarła
czytelna do wykonawcy w dniu i godzinie jej nadania (zgodnie z raportem poczty elektronicznej).16.
Osoby uprawnione do komunikowania się z wykonawcami: Paweł Filipowicz, Justyna Ciesielska,
Justyna Dworak.

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): opisany w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.4.2021.JD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje restaurację zabytkowego parku, w tym, w
szczególności: roboty budowlane oraz zakup elementów stałych wyposażenia, budowę kładki
dla pieszych nad rzeką Młynówką, instalację latarni, monitoringu wizyjnego CCTV, tablicy
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pamiątkowej.2. Na roboty budowlane składają się, w szczególności: roboty rozbiórkowe, roboty
w zakresie kształtowania terenu, roboty w zakresie rożnych nawierzchni, roboty w zakresie
kształtowania terenów zieleni oraz instalacja oświetlenia parkowego.3. Zakres obejmuje zakup i
montaż wyposażenie placu zabaw. 4. Przedmiotem zamówienia jest również budowa obiektu
inżynierskiego – kładki pieszej spinającej brzegi kanału Młyńskiego w Karlinie. Kładka o
konstrukcji stalowo-betonowej, łukowa, podświetlana. 5. Zamówienie obejmuje dokonanie
nasadzenia i wycinki drzew i krzewów. Należy wykonać nasadzenia uzupełniające zieleń wysoką
pnączami, zieleni średniej oraz zieleni wysokiej. Nasadzenia winny stanowić rekompensatę
wycinanych drzew/krzewów, a przede wszystkim wynikać z dostosowania zieleni do nowych
rozwiązań zagospodarowania terenu. Ponadto zakres zamówienia obejmuje również wykonanie
bindażu na pnącza.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

35125300-2 - Kamery bezpieczeństwa

45112723-9 - Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

45221113-7 - Roboty budowlane w zakresie mostowych przejść dla pieszych

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

45233253-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:1) cena - waga 60%;2) okres gwarancji - waga 40%.2. Maksymalna liczba
punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.3. Kryterium ceny będzie
rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez
wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie
poniższego wzoru: C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie: C - ilość punktów w kryterium ceny, Cmin - najniższa
zaoferowana cena, Co - cena oferty ocenianej.4. Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na
podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru: G = Go/Gn x 40 pkt, gdzie: G - ilość punktów w kryterium okres
gwarancji, Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej, Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.4.1.
Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w
miesiącach.4.2. Minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wymagana przez
zamawiającego, nie może być krótsza niż 60 miesięcy.4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego
okresu gwarancji niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.4.4. W przypadku braku
podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca
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zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego.4.5. Jeżeli
wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 72 miesiące zamawiający do oceny ofert
przyjmie okres 72 miesięcy.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska
łącznie największą ilość punktów.

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: brak

4.3.6.) Waga: 0

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunek zostanie uznany za spełniony,
jeżeli wykonawcy wykażą, że posiadają środki finansowe lub posiadają zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 700000,00zł;2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie
spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, żea) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie lub przebudowie dróg o wartości co najmniej 200000,00zł brutto każda - zamawiający
zastrzega, że nie jest dopuszczalna łączna ocena spełnienia tego warunku, tzn. że co najmniej
dwie ww. roboty budowlane musi wykonać jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia lub podmiot, na którego zasoby powołuje się wykonawca,b) w okresie
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ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co
najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub/i przebudowie mostów, wiaduktów,
kładek lub estakad - wykazanie minimum 1 takiej roboty budowlanej o długości całkowitej
budowli minimum 10 m każda,c) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik budowy, posiadającą co najmniej
12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu
funkcji Kierownika budowy/kierownika robót konstrukcyjno-budowlanych oraz posiadającą
uprawnienia budowlane* bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy w
związku z realizacją przedmiotu zamówienia,d) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1
osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik robót elektrycznych,
posiadającą co najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień
budowlanych) w pełnieniu funkcji Kierownika budowy/ robót instalacyjnych w branży elektrycznej
oraz posiadającą uprawnienia budowlane* bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych,e) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która będzie
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik robót drogowych, posiadającą co
najmniej 12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w
pełnieniu funkcji Kierownika budowy/ robót branży drogowej oraz posiadającą uprawnienia
budowlane* bez ograniczeń do kierowania robotami branży drogowej.Warunki dotyczące
dysponowania ww. osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, zostaną uznane
za spełnione również wtedy, gdy wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobą, która
łącznie posiadać będzie wymagane uprawnienia oraz doświadczenie dla kilku tych
osób.*Uprawnienia wydane zgodnie z art. 12, art. 12a oraz art. 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1333 ze zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.
U. z 2020r., poz. 220 ze zm.).

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:
Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy
wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia
z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego, w
celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:1) wykaz robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na
doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz
dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (§ 9 ust. 3
pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415);2) informacja banku lub spółdzielczej kasy
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oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;3)
wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych
za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i
pełnej nazwy oraz podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia (wykonane zamówienie, pełniona
funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają m.in. przepisy
rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r.poz. 2415) oraz rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie
(Dz. U. z 2020r. poz. 2452).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wysokość wadium ustala się w kwocie 20 000,00 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert, z oznaczeniem przedmiotowego postępowania.3. Wadium może być
wnoszone w formach określonych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4 ustawy Pzp,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej.5. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na rachunek bankowy
zamawiającego:nr konta: 32 1020 2791 0000 7602 0247 02196. Poręczenia i gwarancje
obejmować winny termin związania wykonawcy ofertą, przy czym pierwszym dniem terminu
związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.7. Gwarancje wadialne winny
zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywaniai wymagalne na
pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy.8.
Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie
(wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;2)
określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie
przedmiotu zamówienia;3) kwotę gwarancji/poręczenia;4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela
do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółki
cywilnej) mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane
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lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość następujących zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności, w
przypadku:1) zmian w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania prac nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji możliwości usprawnienia
realizacji przedmiotu umowy, w szczególności prac zamiennych;2) zmian w stosunku do opisu
przedmiotu zamówienia w przypadku konieczności zmiany projektu budowlanego, część prac
nie może zostać zrealizowana lub będzie zastąpiona innymi;3) gdy zachodzi konieczność
zastąpienia przyjętych materiałów innymi, pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w
SWZ (wraz z załącznikami), a zmiana wynika w szczególności:a) ze zmiany producenta,b)
producent zakończył produkcję tych materiałów lub zostały one wycofane z obrotu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,c) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych;4)
zmian umowy związanych ze zmianą stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanego
przedmiotu umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez
wykonawcę;5) zmiana terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy,
wykazanych przez wykonawcę, w szczególności w przypadku:a) niekorzystnych warunków
atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodniez przyjętą
technologią, mających bezpośredni wpływ na termin jego wykonania - w związku z tym termin
wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o czas tych niekorzystnych warunków
atmosferycznych oraz o czas niezbędny do usunięcia ich skutków,b) jeżeli opóźnieniu ulegnie
wykonanie prac niezbędnych do realizacji zamówienia, do których wykonania zobowiązany jest
zamawiający - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać przesunięty o
czas niezbędny do wykonania opóźnionych prac,c) gdy prace objęte umową zostały wstrzymane
przez właściwe organy, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, co uniemożliwia terminowe
wykonanie przedmiotu umowy - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może
zostać przesunięty o czas niezbędny do wykonania prac wynikających z zaleceń właściwych
organów,d) uzasadnionych przyczyn technicznych lub technologicznych,e) konieczności zmiany
dokumentacji projektowej - w związku z tym termin wykonania przedmiotu umowy może zostać
przesunięty o czas niezbędny na zmianę dokumentacji projektowej i ewentualne uzyskanie
zezwoleń na wykonanie robót po zmianie,f) w przypadku niezawinionego przez wykonawcę
wstrzymania robót przez inspektora nadzoru - w związkuz tym termin wykonania przedmiotu
umowy może zostać przesunięty o udokumentowany czas wstrzymania robót w dzienniku
budowy;6) zmniejszenia zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia - wynagrodzenie
ryczałtowe zostanie wówczas obniżone, stosownie do zakresu niewykonanej części prac, o
wartość niewykonanego zakresu prac. Wynagrodzenie zostanie obniżone o kwotę stanowiącą
iloczyn ceny oferty wykonawcy i współczynnika, będącego ilorazem wartości niewykonanego
zakresu prac i wartości całego zakresu prac określonych w ustaleniu wartości zamówienia.

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

8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i
udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-19 10:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-20

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający przewiduje zebranie wszystkich wykonawców połączone z wizją lokalną. Termin
zebrania wszystkich wykonawców połączony z wizją lokalną ustala się na dzień 8.02.2021r.
Początek spotkania o godz. 10:00 w Urzędzie Miejskim w Karlinie, pokój nr 4.2. Adres strony
internetowej prowadzonego postępowania, strony internetowej, na której udostępniane będą
zmiany i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej „SWZ”, oraz inne
dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
http://bip.karlino.pl.3. Adres strony internetowej do składania ofert i wszelkich dokumentów lub
oświadczeń składanych wraz z ofertą (przy użyciu „miniPortalu”): https://miniportal.uzp.gov.pl.4.
Elektroniczna skrzynka podawcza epuap: /GminaKarlino/skrytka.
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	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): opisany w SWZ

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: GP.271.4.2021.JD
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:1)	cena	 - waga 60%;2)	okres gwarancji	 - waga 40%.2.	Maksymalna liczba punktów w kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.3.	Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez wykonawcę w formularzu oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:	C = Cmin/Co x 60 pkt, gdzie:	C - ilość punktów w kryterium ceny,	Cmin - najniższa zaoferowana cena,	Co	- cena oferty ocenianej.4.	Kryterium okres gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zaoferowanego okresu gwarancji. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru:	G = Go/Gn x 40 pkt, gdzie:	G - ilość punktów w kryterium okres gwarancji,	Go - okres gwarancji w ofercie ocenianej,	Gn - najdłuższy zaoferowany okres gwarancji.4.1. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie proponowany okres gwarancji, określając go w miesiącach.4.2.	Minimalna długość okresu gwarancji na przedmiot zamówienia, wymagana przez zamawiającego, nie może być krótsza niż 60 miesięcy.4.3.	Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 60 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.4.4.	W przypadku braku podania w ofercie jakiegokolwiek proponowanego okresu gwarancji, zamawiający uzna, że wykonawca zapewnia minimalną długość okresu gwarancji wymaganą przez zamawiającego.4.5.	Jeżeli wykonawca zaoferuje okres gwarancji przekraczający 72 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 72 miesięcy.5.	Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: brak
	4.3.6.) Waga: 0
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: Oświadczenie wykonawcy, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe, składane na żądanie zamawiającego, w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:1)	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył (§ 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415);2)	informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;3) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień (z podaniem daty i pełnej nazwy oraz podstawy prawnej ich wydania), doświadczenia (wykonane zamówienie, pełniona funkcja i okres pełnienia powierzonej funkcji (od m-c/rok - do m-c/rok)) oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-02-19 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP pod adresem internetowym https://epuap.gov.pl/wps/portal i udostępnionego również na miniPortalu pod adresem internetowym https://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-02-19 10:45
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-20

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


