
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa dróg rowerowych w gminie Karlino

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:

Budowa dróg rowerowych w gminie Karlino

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb5d1a78-ad97-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047916/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 16:21
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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 00002739/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa dróg rowerowych w Gminie Karlino

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

Oś Priorytetowa RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie RPZP.02.03.00
Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany
klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru
Funkcjonalnego, Cel Tematyczny: 04.

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: 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
formularzadostępnegonaePUAP(https://epuap.gov.pl/wps/portal).2. Korzystanie z „miniPortalu”
jestjednoznacznez akceptacją Regulaminu korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunków
korzystaniazelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Wykonawca,
zamierzający wziąćudział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
naePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany,wycofania ofertylub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4. Wymagania techniczne
iorganizacyjne wysyłaniai odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów
ioświadczeńoraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystaniazsystemu „miniPortal” oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usługadministracjipublicznej (ePUAP). 5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwemdedykowanychformularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i
„Formularza dokomunikacji”wynosi 150MB. 6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp.,podmiotoweśrodki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby,sporządza sięwpostaci elektronicznej, w formacie danych .doc, .docx, .rtf,
.xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg,.jpeg, .ods,.png,.svg, .tif,.txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).7. Sposób
złożenia oferty wraz zzałącznikami,w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany
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został w „Instrukcjiużytkownika”,dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.8. Wykonawca
składa ofertę zapośrednictwem„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAPiudostępnionego również w systemie „miniPortal”. 9. Ofertę, oświadczenie, o
którym mowa w art.125ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub wpostacielektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

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.271.6.2021.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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

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

Budowa ścieżki rowerowej z Brzeźna, przez Mierzyn, do granicy gminy - wykonanie, w
szczególności, budowy drogi rowerowej od drogi nr 163 w miejscowości Brzeźno, przez
Daszewo do Mierzyna, a od Mierzyna do granicy Gminy Karlino. Łączna długość drogi
rowerowej wynosi około 6,7km.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233140-2 - Roboty drogowe
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45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 700 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 90%;2) okres gwarancji - waga 10%.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 90 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 10 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 72 miesiące.4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego
okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert
przyjmie okres 84 miesięcy.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska
łącznie największą ilość punktów.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7. Wybór
najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:1) cena - waga 90%;2) okres gwarancji - waga 10%.2. Maksymalna liczba punktów w
kryteriach równa jest określonej wadze dla tych kryteriów w %.3. Kryterium ceny będzie
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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 90 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 10 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 72
miesiące.4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 84
miesięcy.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie
największą ilość punktów.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7. Wybór
najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.

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

Budowa ścieżki rowerowej z Lubiechowa do granicy gminy - wykonanie, w szczególności,
budowy drogi rowerowej od istniejącej drogi w okolicach Lubiechowa w kierunku Piotrowic, do
granicy Gminy Karlino. Uwaga: Zakres przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania drogi
serwisowej. Łączna długość drogi rowerowej wynosi około 2,94km

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 700 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 90%;2) okres gwarancji - waga 10%.2. Maksymalna liczba
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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 90 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 10 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 72 miesiące.4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego
okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert
przyjmie okres 84 miesięcy.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska
łącznie największą ilość punktów.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7. Wybór
najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:1) cena - waga 90%;2) okres gwarancji - waga 10%.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 90 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 10 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 72
miesiące.4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 84
miesięcy.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie
największą ilość punktów.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7. Wybór
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najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.

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 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Budowa punktu przesiadkowego Bike&Ride - wykonanie, w szczególności, utwardzenia działki
budowlanej oraz budowę wiaty z wydzielonymi przestrzeniami na rowery. Obszar objęty
projektem zlokalizowany jest w Karlinie na ulicy Dworcowej, na terenie zatoki autobusowej.
Punkt przesiadkowy z ogrodzeniem, wiatą z częścią wydzieloną na rowery oraz dwa komplety
ławostołów

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45233140-2 - Roboty drogowe

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233160-8 - Ścieżki i inne nawierzchnie metalizowane

45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 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 90%;2) okres gwarancji - waga 10%.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 90 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 10 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 72 miesiące.4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego
okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert
przyjmie okres 84 miesięcy.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska
łącznie największą ilość punktów.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7. Wybór

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047916/01 z dnia 2021-05-06

2021-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami:1) cena - waga 90%;2) okres gwarancji - waga 10%.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 90 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 10 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 72
miesiące.4.3. Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 84
miesięcy.5. Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie
największą ilość punktów.6. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7. Wybór
najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.

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.
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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
przypadku zadań częściowych nr 1 i 2 w wysokości co najmniej 1 000 000,00zł odrębnie dla
każdego zadania częściowego, na które składają ofertę. Zamawiający nie określa warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla zadania częściowego nr 3. W przypadku,
gdy wykonawca składa ofertę na zadanie częściowe nr 1 i 2, zamawiający uzna warunek udziału
w postępowaniu dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli wykonawca
wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości stanowiącej
co najmniej sumę środków finansowych lub wysokości zdolności kredytowej wymaganej dla
każdego z tych zadań częściowych;2) zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie
spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że:a) dla zadań częściowych nr 1 i 2 - 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 lub ścieżek rowerowych o
wartości co najmniej 1 000 000,00zł brutto każda - zamawiający zastrzega, 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. W przypadku,
gdy wykonawca składa ofertę na zadanie częściowe nr 1 i 2, zamawiający uzna warunek udziału
w postępowaniu za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie dróg lub ścieżek rowerowych o wartości co
najmniej 1 000 000,00zł brutto każda,b) dla zadania częściowego nr 3 - w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej 2
roboty budowlane polegające na budowie powierzchni utwardzonych kostką betonową lub
kamienną, o wartości co najmniej 50 000,00 zł 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,c) dysponują lub będą
dysponować co najmniej 1 osobą, dla zadań częściowych nr 1 i 2, która będzie uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia jako Kierownik robót drogowych, posiadającą co najmniej 24 miesiące
doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu funkcji
Kierownika budowy/ robót branży drogowej oraz posiadającą uprawnienia budowlane* do
kierowania robotami branży drogowej. d) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą,
dla zadania częściowego nr 3, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako
Kierownik robót drogowych w zakresie niezbędnym do wykonania zadania.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.
Zamawiający dopuszcza możliwość wykazywania przez wykonawcę wymaganego
doświadczenia zawodowego ww. osoby poprzez sumowanie doświadczenia z kilku wykonanych
zamówień przez tą osobę w tym samym okresie.*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.).2. W przypadku, gdy
wykonawca składa ofertę na kilka zadań częściowych i odpowiednie warunki udziału w
postępowaniu spełnia dla mniejszej liczby tych zadań częściowych, zamawiający uzna, że
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dla tych zadań częściowych, w których
oferty częściowe tego wykonawcy zostaną ocenione przez zamawiającego najwyżej (uzyskają
najwyższe miejsca w ocenie ofert) spośród ofert częściowych tego wykonawcy. W przypadku
osiągnięcia takiej samej pozycji rankingowej ofert częściowych tego wykonawcy decyduje ich
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kolejność od oferty częściowej zawierającej najwyższą cenę do oferty częściowej zawierającej
najniższą cenę.

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
podstawwykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności
informacjizawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
podstawywykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących
zawarciaz innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji ((§ 3
przepisyrozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w
sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądaćzamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 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 - dla zadań częściowych nr 1 i 2;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 - dla
zadań częściowych nr 1 i 2.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Ciąg dalszy pkt "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: Zadanie
częściowe nr 3: 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) zmian osób wskazanych w wykazie osób dotyczącym
przedmiotowego postępowania, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, na inne osoby legitymujące się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem
wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu;6)

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047916/01 z dnia 2021-05-06

2021-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



zmiana terminu wykonania zamówienia, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, wykazanych
przez wykonawcę, w szczególności w przypadku:a) niekorzystnych warunków atmosferycznych,
uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z 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;7) 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.

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:- dla zadania częściowego nr 1 - 50 000,00zł,- dla
zadania częściowego nr 2 - 20 000,00zł,- dla zadania częściowego nr 3 - zamawiający nie
wymaga wniesienia wadium.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, z
oznaczeniem przedmiotowego postępowania i numerów zadań częściowych, na które
wykonawca składa ofertę.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
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okresie obowiązywaniai wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta
(ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach
zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy Pzp.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.9. W przypadku, gdy
wykonawca wnosi wadium bez oznaczenia zadań częściowych, na które składa ofertę i brak jest
możliwości określenia, którego zadania częściowego wadium dotyczy lub wnosi wadium w
wysokości mniejszej niż suma wadiów dla zadań częściowych, na które składa ofertę,
zamawiający uzna, że wykonawca wnosi wadium w odpowiedniej wysokości (kwocie lub sumie
kwot) dla tych zadań częściowych, w których oferty częściowe tego wykonawcy zostaną
ocenione przez zamawiającego najwyżej (uzyskają najwyższe miejsca w ocenie ofert) spośród
ofert częściowych tego wykonawcy. W przypadku osiągnięcia takiej samej pozycji rankingowej
ofert częściowych tego wykonawcy decyduje ich kolejność od oferty częściowej zawierającej
najwyższą cenę do oferty częściowej zawierającej najniższą cenę.

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 doświadczeniawykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (dotyczy także wspólników spółkicywilnej)
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlanelub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, wykonawcywspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, dołączają do oferty oświadczenie, z któregowynika,
które (prace) roboty budowlane, dostawy lub usługi, wykonają poszczególni wykonawcy(art. 117
ust. 3 i 4 ustawy Pzp).

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

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:
I. Zadanie częściowe nr 1 i 2: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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00047916/01 z dnia 2021-05-06

2021-05-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



spowoduje konieczność zmiany sposobu jego wykonania przez wykonawcę;5) zmian osób
wskazanych w wykazie osób dotyczącym przedmiotowego postępowania, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, na inne osoby legitymujące się co najmniej
uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do wykazania spełniania warunków udziału w
przedmiotowym postępowaniu;6) 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;7) 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;8) poza, przypadkami opisanymi w
ustępach poprzedzający, Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy, w sytuacjach
przewidzianych w art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy oraz w ust. 2 ustawy Pzp;

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 12:00

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: 2021-05-24 12:45

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

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 12.05.2021r.
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
innedokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o
udzieleniezamówienia:http://bip.karlino.pl.3. Adres strony internetowej do składania ofert i
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wszelkichdokumentów lub oświadczeń składanych wraz z ofertą (przy użyciu „miniPortalu”):
https://miniportal.uzp.gov.pl. 4. Elektroniczna skrzynka podawcza epuap: /GminaKarlino/skrytka.
5. Ciąg dalszy "Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia: 9) w przypadku
zmiany: a. stawki podatku od towarów i usług, b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,d. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych o
ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, to
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie poprzez zawarcie aneksu do
umowy;10) wykonawca zobowiązany pozostaje do wykazana, iż zmiany, o których mowa w pkt 9
lit. a, b, c, d miały wpływ na koszt wykonana zamówienia oraz wysokości wzrostu kosztów
związanych z wprowadzeniem w/w zmian dla realizacji zamówienia;11) zmiana wysokości
wynagrodzenia obejmować może tylko wartość faktycznego wzrostu kosztów ponoszonych
przez Wykonawcę, pozostających w bezpośrednim związku z realizacją zamówienia;12) dla
potrzeb określenia zmian cen i kosztów związanych z realizacją umowy uzasadniających zmianę
wynagrodzenia wykonawcy w oparciu o art. 439 ustawy Pzp, strony przyjmują jako wskaźnik
uzasadniający zmianę umowy, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę;13) zmiana, o której mowa w pkt 12 może być wprowadzona w przypadku,
wzrostu/spadku wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2
ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o więcej
niż 8 % w stosunku do wysokości minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu zawarcia
umowy;14) zmiany, o których mowa w pkt 12 mogą być wprowadzone raz w każdym kolejnym
roku kalendarzowym obowiązywania umowy;15) maksymalny wzrost/spadek wartość wysokości
wynagrodzenia wykonawcy, na skutek zaistnienie okoliczności, o których mowa w pkt 12 nie
może przekroczyć 5% wysokości wynagrodzenia wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1
umowy;16) w przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy uległo zmianie w trybie pkt 12,
Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian w umowach zawartych z
podwykonawcami w zakresie odpowiadającym zmianom wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy w przypadku, gdy okres obowiązywania umów z podwykonawcami przekracza 12
miesięcy. Zmiany winny być wprowadzone najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zawarcia aneksu
do umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 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 formularzadostępnegonaePUAP(https://epuap.gov.pl/wps/portal).2. Korzystanie z „miniPortalu” jestjednoznacznez akceptacją Regulaminu korzystania z systemu „miniPortal” oraz Warunków korzystaniazelektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).3. Wykonawca, zamierzający wziąćudział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto naePUAP.Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,wycofania ofertylub wniosku oraz do formularza do komunikacji.4. Wymagania techniczne iorganizacyjne wysyłaniai odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeńoraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystaniazsystemu „miniPortal” oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usługadministracjipublicznej (ePUAP). 5.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwemdedykowanychformularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza dokomunikacji”wynosi 150MB. 6. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.,podmiotoweśrodki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby,sporządza sięwpostaci elektronicznej, w formacie danych .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .pdf, .gif, .jpg,.jpeg, .ods,.png,.svg, .tif,.txt, .xls, .xlsx, .xml, .zip, .7z (zalecane).7. Sposób złożenia oferty wraz zzałącznikami,w tym zaszyfrowania oferty, sposób wycofania oferty, opisany został w „Instrukcjiużytkownika”,dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.8. Wykonawca składa ofertę zapośrednictwem„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAPiudostępnionego również w systemie „miniPortal”. 9. Ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art.125ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub wpostacielektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
	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.271.6.2021.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: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 700 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 90%;2)	okres gwarancji	 - waga 10%.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 90 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 10 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 72 miesiące.4.3.	Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 84 miesięcy.5.	Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.6.	Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7.	Wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 10,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 700 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 90%;2)	okres gwarancji	 - waga 10%.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 90 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 10 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 72 miesiące.4.3.	Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 84 miesięcy.5.	Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.6.	Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7.	Wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 10,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233162-2 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 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 90%;2)	okres gwarancji	 - waga 10%.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 90 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 10 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 72 miesiące.4.3.	Podanie przez wykonawcę krótszego okresu gwarancji niż 72 miesiące 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 84 miesiące zamawiający do oceny ofert przyjmie okres 84 miesięcy.5.	Zamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę, która uzyska łącznie największą ilość punktów.6.	Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji.7.	Wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie dla każdego zadania częściowego oddzielnie.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 90
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 10
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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 podstawwykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu - oświadczenie wykonawcy o aktualności informacjizawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstawywykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarciaz innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji ((§ 3 przepisyrozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądaćzamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415)).
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania 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 - dla zadań częściowych nr 1 i 2;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 - dla zadań częściowych nr 1 i 2.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	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: Tak

	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: 2021-05-24 12:00
	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: 2021-05-24 12:45
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


