Ogłoszenie nr 2021/BZP 00243777/01 z dnia 2021-10-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 111353E- ul. Bł. Bogumiła w
Uniejowie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Uniejów
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019579
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Błogosławionego Bogumiła 13
1.5.2.) Miejscowość: Uniejów
1.5.3.) Kod pocztowy: 99-210
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki
1.5.7.) Numer telefonu: 63 288 97 40
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@uniejow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uniejow.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 111353E- ul. Bł. Bogumiła w
Uniejowie”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-681e3b8d-356a-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00243777/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-25 10:58
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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 00002964/09/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej Nr 111353E ul. Bł. Bogumiła w
Uniejowie.
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://gminauniejow.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://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywać
się będzie w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem za pośrednictwem Platformy
znajdującej się pod adresem: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”
(zwaną dalej platformą).9.4 Ogólne zasady korzystania z Platformy:
a) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie gminy
Uniejów; https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl. b) 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,
akceptujeregulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.c) 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. 9.10
Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: a) dokumenty w formacie
„pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b) 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.
9.11 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:a) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s;
b) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV
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2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
c) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej
wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
d) Włączona obsługa JavaScript;
e) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9.12 Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe
złożenie podpisu elektronicznego:
a) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer lub Firefox w wersji
wpieranej przez producenta.
b) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji
1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji 32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika
sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny
platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga
to uprawnień administracyjnych na komputerze.
c) Zainstaluj dedykowany komponent Szafir SDK oraz aplikację Szafir Host, który odpowiada za
obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego w platformie eZamawiający. Rozszerzenie Szafir
SDK można pobrać tutaj. Po zainstalowaniu rozszerzenia Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host należy
przeładować bieżącą stronę.
d) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności podłącz czytnik z kartą
kryptograficzną do komputera.
9.13 Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska znajdą Państwa na stronie:
https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
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): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Uniejów, z siedzibą ul. Błogosławionego
Bogumiła 13, 99 – 210 Uniejów, telefon 63 288 97 40, fax 63 288 97 43; 63 288 97 40 wew. 43, adres
e-mail: urzad@uniejow.pl;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Uniejów jest Pan Andrzej Olszak, kontakt: adres
e-mail:daneosobowe@uniejow.pl, telefon 888-259-832;
Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa w art. 6 ust.
1 lit. b RODO.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp przez okres 7
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
2021-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00243777/01 z dnia 2021-10-25

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.22.2021 ES
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. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa przejścia dla pieszych, w ciągu drogi gminnej nr
111353E- ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie. Przejście obsługuje ruch pieszych do Urzędu Miasta,
dworca PKS, budynku OSP, banku PKO BP, kompleksu termalno-basenowego apteki, licznych
sklepów oraz wielu innych ośrodków gospodarczych. Przejście zlokalizowane jest na
czterowlotowym skrzyżowaniu ulic gminnych, tj. Bł. Bogumiła przechodzącej przez skrzyżowanie
z ulicą Ogrodową oraz z drogą powiatową, ulicą Turecką.
2. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, projektem stałej organizacji
ruchu oraz parametrami technicznymi oprawy dekoracyjnej w technologii LED do oświetlenia
przejść dla pieszych zawartych w załączniku nr 9 do SWZ. Wykonawca powinien wykonać
zamówienie z zachowaniem norm i standardów jakościowych odnoszących się do tego typu
robót, w sposób zgodny z przepisami prawa, uzyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz
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zgodnie z ustaleniami zawartymi w SWZ, przy zachowaniu terminów na wykonanie robót,
określonych w umowie.
3. Zasadniczy zakres zamówienia obejmuje następujące zadania:
a. wyposażenie przejścia dla pieszych w dodatkowe oświetlenia, ustawiając 2 lampy zasilane z
istniejącej sieci energetycznej;
• wykonanie prawidłowego, dedykowanego oświetlenia lub dostosowanie istniejącego
oświetlenia przejścia dla pieszych, dojście do przejścia dla pieszych oraz stref oczekiwania
pieszych, zgodnie z „ Wytycznymi organizacji bezpiecznego ruch pieszych- wytycznymi
prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”, dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa
Infrastruktury pod adresem: http://www.gov.pl/web/infrastruktura/inne-opracowania.
b. zastosowanie oprawy w wersji zwieszanej, na wysięgniku o wyglądzie zgodnym z istniejącymi
na ul. Bogumiła;
• zamontowanie oprawy po stronie zachodniej na istniejącym słupie oświetleniowym
wyposażając go w dodatkowy wysięgnik.
• Zamontowanie oprawę po stronie wschodniej na nowym słupie zachowując styl już istniejących
słupów.
• Wyposażenie obie oprawy w system sterowania umożliwiający podłączenie do istniejącego
systemu sterowania OWLET IOT, z którego korzysta Gmina Uniejów.
c. zamontowanie po obu stronach chodnika do przejścia dla pieszych, płytek sygnalizowanych
dla niewidomych;
• w celu poprawy funkcjonalności przejścia dla osób z niepełnosprawnościami, zastosowanie
systemu informacji fakturowej, poprawa ukształtowania wysokościowego nawierzchni dojścia do
przejścia dla pieszych, przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania oraz zastosowanie systemu
informacji fakturowej.
• Budowa/rozbudowa/przebudowa chodników (dróg dla pieszych) lub ścieżek pieszorowerowych (dróg dla pieszych i rowerów) stanowiących dojścia do przejścia dla pieszych na
długości nie większej niż obszar oddziaływania przejścia.
d. wykonanie oznakowanie poziomego w postaci linii oraz ustawienie znaków m.in. D-6;
„przejście dla pieszych” (lub D-6b) na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej żółtozielonej lub pomarańczowej – miejscach szczególnie niebezpiecznych bądź o dużej
wypadkowości.
e. usunięcie obiektów i zieleni ograniczających widoczność, korektę łuków, likwidację lub
przeniesienie stanowisk postojowych itp. - w zależności o indywidualnych przypadków poprawa
warunków widoczności pieszego przez kierowcę i odwrotnie;
f. zarządzanie prędkością na drodze z wykorzystaniem „Wytycznych zarządzania prędkością na
drogach samorządowych”, dostępnych na stronie Ministerstwa Infrastruktury pod adresem:
https://www.gov.pl/web/infrastruktura/inne-opracowania;
5. Przed przystąpieniem do dot. Przebudowy przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr
111353E, ul. Bł. Bogumiła w Uniejowie należy wystąpić do właściwego zarządcy drogi (Gmina
Uniejów) z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego.
6. Zadanie jest współfinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – Poprawa
bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych w ciągu dróg
gminnych i powiatowych.
7. Udzielenie Zamawiający gwarancji na wykonanie roboty budowlane oraz gwarancji na
dostarczone elementy wyposażenia budowlanego i instalacyjnego na warunkach zawartych w
załączniku do SWZ tj. wzorze umowy, w wymiarze wskazanym w formularzu oferty zgodnie z
deklaracją wykonawcy, tj nie mniej niż 36 miesięcy Gwarancja jest udzielana na warunkach
określonych we wzorze umowy. Na okres gwarancji wykonawca wydłuża termin rękojmi.
8. Zaleca się oferentom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Warunków
Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty
oraz sprawdzenie i zweryfikowanie udostępnionych przez Zamawiającego informacji oraz
niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i/lub przeoczeniach.
9. Zamawiający wymaga od wykonawcy realizacji zadania zgodnego z warunkami technicznymi
określonymi m.in. MTiGM z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunków technicznych jakim powinny
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odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( t.j. Dz. U z 2016 poz. 124 ze zm.).
10. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
a dostarczenia Zamawiającemu w dniu podpisania umowy, oświadczenia o podjęciu
obowiązków kierownika budowy potwierdzonych „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę,
kopii zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
potwierdzających wpis tej osoby na listę członków odpowiedniej izby oraz potwierdzonych „za
zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę kopii uprawnień budowlanych,
b zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez pracowników Wykonawcy,
posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz kwalifikacje zawodowe,
c uzyskania każdorazowo akceptacji i zatwierdzenia przez Zamawiającego zmiany kierownika
budowy w stosunku do osoby wskazanej w ofercie,
d uzyskania na własny koszt ubezpieczeń i zabezpieczeń należytego wykonania umowy,
e oznaczenia terenu budowy, odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia
robót zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp,
f utrzymania porządku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,
g wywozu i utylizacji odpadów i gruzu,
h zgłoszenia wykonanych robót do odbioru,
l przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wydłużenia terminu
realizacji umowy oraz w przypadkach określonych postanowieniami niniejszej umowy,
m uczestniczenie w przeglądach, w okresie rękojmi i gwarancji, na każde wezwanie
Zamawiającego,
n Uzyskanie od właściwego zarządcy drogi zgody na zajęcie pasa drogowego,
O opracowanie i uzyskanie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
robót.
11. Zamawiający informuje, że wskazane w SWZ i jej załącznikach pochodzenie (marka, znak
towarowy, producent, dostawca) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o
których mowa w art. 99 ust. 5 p.z.p., - Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania
produktów równoważnych. I tak:
1) W sytuacji gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez wskazanie znaków
towarowych, patentów lub pochodzenia, to należy rozumieć, iż dopuszcza się zastosowanie
rozwiązań równoważnych.
2) Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów budowlanych, które są
wymienione w dokumentacji projektowej w dokumentacji zamówienia pod warunkiem, że
materiały równoważne będą posiadały co najmniej takie same parametry techniczne jak
materiały wymienione w w/w dokumentach.
3) Na wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania, iż oferowane dostawy (urządzenia i
materiały budowlane), usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania Zamawiającego.
4) Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry
jakościowe i cechy użytkowe jakim muszą odpowiadać produkty, aby spełniać wymagania
stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu
zamówienia.
5) Przez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający
rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach
internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na
celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego
rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów czy produktów ma wyłącznie
charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty
równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie
parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych
parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych
dokumentów, uwiarygadniających te materiały lub urządzenia.
6) W przypadku gdy Wykonawca nie złoży w ofercie dokumentów o zastosowaniu innych
materiałów i urządzeń , to rozumie się przez to, że do kalkulacji ceny oferty ujęto materiały i
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urządzenia zaproponowane w załącznikach. Pod pojęciem parametry rozumie się
funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę materiały, kształt wielkość,
bezpieczeństwo i wytrzymałość.
Nie wykazanie produktów równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia
produktów wymienionych w dokumentacji przetargowej.
12. Zaoferowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do zdefiniowania nowego, w
kluczowych elementach niezgodnego z dokumentacją projektową, opisu zamówienia.
13. Zamawiający nie wymaga przeprowadzenia przez Wykonawcę wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia na miejscu
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233261-6 - Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

34922100-7 - Oznakowanie drogowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233141-9 - Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 - Malowanie nawierzchi
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-29
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: zgodnie z postępowaniami Pzp i zapisami SWZ
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: 60
Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady
4.3.6.) Waga: 40
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na
zasadach określonych w Rozdziale VII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
3.1 wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – załącznik nr 7 do SWZ;
• 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającą uprawnienia
budowlane co najmniej w ograniczonym zakresie do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub posiadającą inne tożsame uprawnienia wydane na
podstawie przepisów obowiązujących w dniu wydania uprawnień.
Uwagi:
1) Uprawnienia, o których mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje,
nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
2) W przypadku Wykonawców zagranicznych, dopuszcza się również kwalifikacje, zdobyte w
innych państwach, na zasadach określonych w art.12 a ustawy Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020,
poz. 220).
3) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA)-stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym – prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji
zawodowych lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
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4) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamówienia) – dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana według formuły spełnia-nie spełnia.
3.1.1 Dopuszcza się łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania kilku
rodzajów uprawnień lub kwalifikacji. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
3.2 Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
3.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3.4 W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
3.5 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, powinno potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi
zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w szczególności:
a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
3.6 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 4, a także bada, czy nie
zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy
Pzp.
3.7 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3.8 Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
3.9 W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy
2021-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00243777/01 z dnia 2021-10-25

wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3.10 W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z
Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu.
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:
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 4.1.1 Oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r.
poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;
4.1.2 oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu , o którym mowa w
art. 125 ust 1. ustawy Pzp , w zakresie podstaw wykluczenia postępowania wskazanych przez
Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem 6 do SWZ).
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, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach
zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4.2 W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, tj.
4.2.1 wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, 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 - warunki określone
zostały w Rozdziale VI ust 2 pkt. 4.1 specyfikacji - załącznik nr 7 do SWZ
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
- zbiorcze zestawienie kosztów sporządzone na podstawie dokumentów zamówienia – Załącznik
nr 1a do SWZ.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Wykonawcę,
zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ.
- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składane przez Podmiot na
zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ – jeżeli
dotyczy.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Wykonawcę,
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ.
- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane przez Podmiot na
zasoby, którego powołuje się Wykonawca, zgodnie z Załącznikiem nr 3a do SWZ – jeżeli
dotyczy.
- Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy
składającego ofertę – jeżeli dotyczy (wzór zobowiązania - Załącznik nr 8 do SWZ).
- Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta jest
podpisana przez pełnomocnika – jeżeli dotyczy. W przypadku składania oferty przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
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Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
2.Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania
Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania
cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy),
zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.
3.Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli
ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy
4. Jeśli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z
dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.),
Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec, że nie mogą one być
udostępnione oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Zastrzeżone informacje należy złożyć w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.
5.Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z
przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie
przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie dokumentów,
sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
7. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie
wynika z odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, Zamawiający może żądać od
Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do
reprezentowania Wykonawcy.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty w postaci elektronicznej.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia ( załącznik 2 i 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty,
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani,
na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w rozdziale VIII ust 4 przy czym: podmiotowe środki dowodowe, o których mowa
w rozdziale VIII ust 4 składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/wykazują spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale VI ust.2
SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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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:

3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót
budowlanych przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w
przypadku:
1) konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe
zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a konieczność ich wykonania wynika z wad dokumentacji
projektowej,
2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentach zamówienia przekazanych
przez Zamawiającego,
3) zmiany ewentualnych decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone będą
roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót
przewidzianego w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia.4. Dopuszczalna jest
zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji
postepowania o udzielenie zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub
technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub
materiałów.5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów
przewidzianych w dokumentacji postepowania o udzielenie zamówienia w przypadku
niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania
produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej.Dopuszczalna jest zmiana
terminu wykonania umowy w przypadkach określonych w rozdziale XVIII SWZ ( z uwagi na
ograniczoną ilość znaków, brak możliwości wpisania pełnego katalogu przewidzianych zmian).
Termin umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na
termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową
realizację przedmiotu umowy.
8. Dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia w odniesieniu do osób
wskazanych przez Wykonawcę na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
jeżeli osoby te spełnią określone w dokumentach zamówienia warunki udziału w
postępowaniu.10 Dopuszczalna jest również zmiana podwykonawcy, na którego zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej polegał Wykonawca
ubiegając się o zawarcie Umowy, w sytuacji gdy nie dysponuje już zasobami wskazanego w
ofercie podmiotu.11. Dopuszcza się zastąpienie Wykonawcy nowym Wykonawcą ( art. 455 ust.
1 pkt 2 lit. b ustawy pzp).12. W przypadku stwierdzenia okoliczności związanych z wystąpieniem
choroby zakaźnej, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
należytego wykonania umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA

2021-10-25 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00243777/01 z dnia 2021-10-25

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-10 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://gminauniejow.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-10 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-09

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wymagana przez Zamawiającego minimalna długość okresu gwarancji, na który Wykonawca
przedłuża okres rękojmi za wady przewidziana została na 36 miesięcy. Maksymalny okres
gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za wady wynosi 60 miesięcy od daty
podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.
Punkty uzyskane łącznie w kryterium cena i Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża
okres rękojmi za wady stanowić będą ocenę danej oferty: liczba punktów w kryterium cena +
liczba punktów w kryterium Okres gwarancji na który Wykonawca przedłuża okres rękojmi za
wady = liczba punktów oferty. Oferta może uzyskać łącznie maksymalnie 100 punktów. W
przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym przedłuży termin gwarancji i rękojmi o
więcej niż 60 miesięcy , Zamawiający dla przyznania punktacji i oceny oferty uzna, iż
Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin przedłużenia gwarancji i rękojmi, czyli 60
miesięcy.Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy na
zamówienie publiczne będące przedmiotem niniejszego postępowania:
- termin płatności faktury 30 dni.
Zadanie będzie rozliczone poprzez jedną fakturę przejściową oraz fakturę końcową.
Faktura przejściowa winna być wystawiona do końca listopada 2021 na wartość faktycznie
wykonanych robót z zastrzeżeniem iż planowany limit na rok 2021 stanowi kwota: 29 047.00 zł
brutto.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów
elektronicznych.
4.Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.
5.Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawców wizji lokalnej lub
sprawdzenia przez wykonawców dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których
mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.
7.Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN.
8.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
9.W toku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zgodnie z art. 71
ust. 1 sporządza protokół postępowania o udzielenie zamówienia.
10 INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH - Nie dotyczy
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