
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: +48256852607

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wnowicka@pzdgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz
www.pzdgarwolin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

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:

Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d3575c94-920d-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026051/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-31 14:07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001047/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.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: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiający.pl.1.
Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.3. Ogólne zasady
korzystania z Platformy:1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu
na subdomenie; https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl,2)
wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony
https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do
założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego;
podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni
roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na
rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem
złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia
konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu. 4) po
założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w
formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji
przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.4. Zalecenia
Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:1) dokumenty w formacie „pdf"
zaleca się podpisywać formatem PAdES,2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym
niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie
zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.5. Niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:1) stały dostęp do sieci Internet o
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gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;2) komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;3) zainstalowana dowolna
przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0;4) włączona obsługa JavaScript;5) zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w
formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls,
ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a,
mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig,
XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie
określa się limitu liczby plików.7. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na
Platformie w sekcji „Dokumenty zamówienia”. Pobranie pojedynczego dokumentu lub wszystkich
dokumentów następuje po kliknięciu polecenia „Pobierz”. 8. Ofertę, wraz z załącznikami należy
wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy.9. Zamawiający nie
przewiduje komunikowania się z wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.

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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.242.2.2021

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

Zamówienie obejmuje wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni w technologii nakładki
bitumicznej z betonu asfaltowego według PN-EN, KR 1-2, warstwa ścieralna, o ogólnej
powierzchni 11 500 m2 w ilości średnio 75 kg/m2, przy założeniu minimalnej powierzchni
remontowanej nawierzchni na całej szerokości jezdni nie mniejszej niż 200 m2 oraz o ogólnej
powierzchni 4 400 m2 w ilości średnio 125 kg/m2, przy założeniu minimalnej powierzchni
remontowanej nawierzchni na całej szerokości jezdni nie mniejszej niż 200 m2, a także
wykonanie obustronnych poboczy z kruszywa łamanego. Szczegółową lokalizację planowanych
do wykonania remontów cząstkowych zostaną wskazane przez Kierowników poszczególnych
Służb Drogowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 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. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.2. W ramach
zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej punktów.3. Przy
wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich
wagami: Łączna cena brutto zamówienia (C) – w ramach niniejszego kryterium Wykonawcom zostaną
przypisane punkty w skali od 0 do 60.Najwyższą liczbę punktów – 60, otrzyma oferta zawierająca
najniższą cenę brutto za wykonanie niniejszego zamówienia a pozostali odpowiednio mniej wg wzoru:
najniższa łączna cena brutto zamówienia podzielona przez łączną cena brutto oferty ocenianej x 60 pkt
= liczba punktów oferty ocenianej. Kryterium gwarancja (G) – w ramach niniejszego kryterium
Wykonawcom zostaną przypisane punkty w skali od 0 do 40, w następujący sposób: Go - Gmin
podzielona przez Gmax - G min gdzie: Gmax – gwarancja maksymalna (48 miesięcy)Gmin – gwarancja
minimalna (36 miesięcy)Go – gwarancja oferty ocenianej (w pełnych miesiącach)Zaoferowanie okresu
gwarancji krótszego niż 36 miesięcy od daty odbioru końcowego robót będzie skutkować odrzuceniem
oferty na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 5, jako tę, której treść jest niezgodna z warunkami
zamówienia.Zaoferowanie okresu gwarancji dłuższego niż 48 miesięcy od daty odbioru końcowego
robót, będzie skutkować przyznaniem liczby punktów takiej jak dla 60-cio miesięcznego okresu
gwarancji, tj. 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

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 4

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: 1) spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące:a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym,b) uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów,c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,d) zdolności technicznej lub
zawodowej:A) Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej.Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże:i. że w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał co najmniej dwóch robót drogowych, obejmujących swoim zakresem
budowę/przebudowę/remont drogi (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020r. poz. 1333), w zakres którego wchodziło wykonanie między innymi remontów
cząstkowych nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej - o wartości nie mniejszej niż 200
000,00zł brutto każda, lub - o zakresie rzeczowym wykonywania remontów cząstkowych
nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej nie mniejszym niż 5 000m2 ogółem) ii. że
dysponuje lub będzie dysponował minimum jedną osobą na stanowisku kierownika
budowy/robót branży drogowej, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej,
uprawniające do kierowania budową drogi objętej zamówieniem, której parametry określa
dokumentacja techniczna. Zamawiający wymaga, aby ww. osoba od której wymaga się
uprawnień zgodnie z ustawą Prawo budowlane (art. 12, 12a) powinni być ubezpieczonymi od
odpowiedzialności cywilnej.Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone
w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2068) lub drogi
będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących stronami
Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych i państwach
będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska.Osoby
przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać
wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994r. art. 12 ust. 1 ppkt 2, ustęp 7, art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów
obowiązujących przed wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w
przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu,
Republika Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą
spełniać warunki określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016,
poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o
uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług transgranicznych,
wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, że zdały egzamin na
uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu
poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych
oraz aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób, które będą uczestniczyły w realizacji
zamówienia;2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1
pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden
Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać
każdy Wykonawca z osobna. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów
wskazanych w rozdziale XV SWZ. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi
stosunków prawnych.

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:
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1) oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej
SWZ,2) oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej
SWZ,3) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy (w
przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór oświadczenia stanowi załącznik
nr 6 do niniejszej SWZ,4) oświadczenia w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych
przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy (oświadczenie składają wszyscy
wykonawcy oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),5) odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ustawy (składają
wszyscy wykonawcy oraz każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych, tj.:1) wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A i,
wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały
wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych
stanowi załącznik nr 8 do SWZ),2) wykazu osób, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A ii,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego składanego na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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:
Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia i
utrzymywania nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości
dla:Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej – 5 393,18PLN (słownie:
pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote 18/100).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki
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określone w Rozdziale XIV ust. 1 pkt 1 SWZ musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub
wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z Rozdziału XIV ust 1 pkt 2 musi spełniać
każdy Wykonawca z osobna. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu. 3. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ, 4. oświadczenia w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy (oświadczenie składają wszyscy wykonawcy oraz każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie), 5. odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji ustawy (składają wszyscy wykonawcy oraz
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie),

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:
1. Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej umowy opisuje art. 455 ustawy.2.
Oprócz możliwości dokonania zmian w umowie, przewidzianych w art. 455 ustawy i
postanowieniach załączonych projektowanych postanowień umowy Zamawiający przewiduje
także możliwości zmiany postanowień umowy w przypadkach gdy:1) nastąpi zmiana
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację
przedmiotu umowy; 2) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn
obiektywnych, niezależnych od Wykonawcy.;3) nastąpi potrzeba zmiany terminu realizacji
zamówienia z powodu konieczności zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania
w Budżecie Powiatu.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej
dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiający.pl.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00026051/01 z dnia 2021-03-31

2021-03-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane


	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Remont cząstkowy nawierzchni w technologii nakładki bitumicznej
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
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	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
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	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: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 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
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:1)	wykazu robót budowlanych, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A i, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ),2)	wykazu osób, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A ii, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego składanego na potrzeby potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi załącznik nr 7 do SWZ).
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	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: 2021-04-15 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiający.pl.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-15 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14



