
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-
11+185

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650903227

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 17

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 64 49

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 64 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pzdjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzdjaroslaw.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Roboty drogowe - drogi powiatowe

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 drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica w km 2+522-4+931 i 5+656-
11+185

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d08d670-b161-11eb-911f-9ad5f74c2a25
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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 00009182/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice – Rokietnica w km 2+522 – 4+931 i
5+656 – 11+185

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw

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: Zamawiający wymaga
komunikowania się za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl.Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
„Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
Wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
Wykonawcy.2. Zgodnie z ar. 67 ustawy Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z
korzystaniem z platformy: 1) stały dostęp do sieci Internetu o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC komputer klasy PC lub MAC o następującej
konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3)
zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadkuInternet Explorer minimalnie wersja 10
0.,4) włączona obsługa JavaScript,5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf,6) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w
komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę
zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.3. Formaty plików wykorzystywanych przez
wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9
listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrówpublicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.4.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg)ze szczególnym
wskazaniem na .pdf.5. W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający
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3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119z dnia4 maja2016r.,
str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Panadanych osobowych jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,telefon: 16 62164492)
administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można siękontaktować pod adresem
e-mail: iodpzdjaroslaw@onet.eu 3) Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP 5) Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1
PZP przez okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek
podania przez Panią/Pana danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym wprzepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na
podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku,
gdy skorzystanie z tegoprawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku
może zostać Pani/Panzobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, wszczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lubkonkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania
o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówieniapublicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą
PZP oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18
RODO prawo żądaniaod administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem okresu trwaniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz
przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma
zastosowania w odniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art.20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO
prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia
skargi do organu nadzorczego na niezgodne zRODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
przez administratora. Organem właściwymdla 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.271.1.5.2021
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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

Przedmiotem zamówienia jest: " Przebudowa drogi powiatowej Nr 1770R Kidałowice-Rokietnica
w km 2+522-4+931 i 5+656-11+185" W zakres robót do wykonania przez Wykonawcę wchodzą
m.in.: 1) roboty przygotowawcze, 2) roboty ziemne, 3) odwodnienie korpusu drogowego, 4)
podbudowy, 5) nawierzchnie, 6) roboty wykończeniowe, 7) oznakowanie ( poziome i pionowe),
8) elementy ulic.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby

45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30

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: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez
sumowaniepunktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny: maksymalnie można osiągnąć 100
punktów.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 10

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 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu ,
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 tym zakresie. 3)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie. 4)
zdolności technicznej lub zawodowej : a) Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego
warunku, , jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej
1 zadanie polegające na budowie , przebudowie lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej (z
wyłączeniem remontów cząstkowych), o wartości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł (brutto).
(słownie: dziesięć milionów złotych ). Przez wykonanie zadania należy rozumieć doprowadzenie
co najmniej do podpisania protokołu końcowego odbioru robót lub równoważnego dokumentu
bez zastrzeżeń. b) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika budowy
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej , lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów , w tym co najmniej 5 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień budowlanych na
stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych na zadaniach związanych z
budową, przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych dróg) oraz
pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora nadzoru robót
drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie , przebudowie lub remoncie dróg (z
wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (brutto)
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(słownie: pięć milionów złotych ). c) jedna osoba proponowana do pełnienia funkcji Kierownika
robót drogowych posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności drogowej , lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów , w tym co najmniej 2 letnie doświadczenie od uzyskania uprawnień
budowlanych na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót drogowych na zadaniach
związanych z budową, przebudową lub remontem dróg ( z wyłączeniem remontów cząstkowych
dróg) oraz pełnił funkcję Kierownika budowy, Kierownika robót drogowych lub Inspektora
nadzoru robót drogowych na minimum 1 zadaniu polegającym na budowie , przebudowie lub
remoncie dróg (z wyłączeniem remontów cząstkowych) o wartości robót nie mniejszej niż
2.000.000,00 zł (brutto)(słownie: dwa miliony złotych ). d) jedna osoba proponowana do
pełnienia funkcji Kierownika robót sanitarnych posiadająca uprawnienia budowlane bez
ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń sanitarnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia , które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w tym co najmniej 1 rok
doświadczenia w pracy na stanowisku Kierownika budowy lub Kierownika robót sanitarnych na
zadaniach związanych z budową lub przebudową sieci, instalacji lub urządzeń sanitarnych przy
drogach co najmniej klasy L.

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:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o
udzieleniezamówienia Wykonawca składa:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt
5 ustawy, obraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który
złożyłodrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
albooświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub2) Odpis
lubinformacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiąceprzed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3)
Informację zKrajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108
ust. 1 pkt 4ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środkakarnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;4) Zaświadczenia
właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków iopłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jegozłożeniem, 5) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki
organizacyjnejZakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej
placówkiterenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1
ustawy,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 6) oświadczenia wykonawcy
oaktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w
zakresiepodstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108
ust. 1pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem
środkazapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego
RejestruKarnego, o której mowa w ust.2 pkt.3 IDW - składa informację z odpowiedniego rejestru
takiego jakrejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument
wydany przezwłaściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejscezamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 odnośnie skazania za przestępstwa
wskazane wustawie Pzp; 2) zaświadczenia, o którym mowa w ust.2 pkt.4 IDW, zaświadczenia albo
innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust.2 pkt.5 IDW, lub odpisu albo informacji z
KrajowegoRejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o
którychmowa w ust.2 pkt.2 IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył
obowiązkówdotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub

Ogłoszenie nr z dnia

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



zdrowotne, b) nieotwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, niezawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje sięon w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejscawszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeliokres 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,
orazzałączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na
rzeczktórego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niegonie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik Nr 7 do
SWZ.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanychwspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót
budowlanych, w którychwykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2) wykazu osób,
skierowanych przezwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenieusług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 8 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca musi dołączyć do oferty: 1)
wypełnionyformularz oferty- załącznik nr 1 do SWZ, 2) wypełniony kosztorys ofertowy
stanowiący załącznikinr 2 do SWZ 3) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału wpostępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ. Oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawyPzp nie jest podmiotowym środkiem dowodowym i stanowi dowód
potwierdzający brak podstawwykluczenia i spełnianie warunków udziału w postępowaniu na
dzień składania oferttymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe
środki dowodowe.Oświadczenie składają odrębnie: a) Wykonawca/każdy spośród wykonawców
wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brakpodstaw wykluczenia Wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu wzakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu;b) Podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się Wykonawca celem
potwierdzenia spełnieniawarunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie
potwierdza brak podstawwykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakimpodmiot udostępnia swoje zasoby Wykonawcy.
4)Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczytylko sytuacji gdy Wykonawca polega na
zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów nazasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp) –
załącznik nr 4 do SWZ.Pisemne zobowiązaniepodmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których
Wykonawca polega, do oddania mu dodyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Zobowiązanie podmiotuudostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdza, że stosunekłączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp dotych zasobów oraz określa w szczególności: a) zakres
dostępnych Wykonawcy zasobówpodmiotu udostępniającego zasoby; b) sposób i okres
udostępnienia Wykonawcy iwykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te
zasoby przy wykonywaniuzamówienia; c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby,
na zdolnościach któregoWykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczącychwykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty
budowlane lubusługi, których wskazane zdolności dotyczą. 5) Dokument wadium w
poręczeniach lubgwarancjach. (W przypadku wadium w pieniądzu, Zamawiający zaleca
załączenie do ofertydokumentu potwierdzającego wniesienie wadium na rachunek bankowy
Zamawiającego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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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.Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 116.000,00 PLN (słownie :
sto szesnaście tysięcy złotych); 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu
składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy
Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji
lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w
postaci elektronicznej. Wadium takie musi obejmować cały okres związania ofertą.
Treśćgwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze
obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.Jako Beneficjenta
wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać - Powiatowy Zarząd Dróg
w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław. W przypadku wniesienia wadium w
formiegwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę,określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w
swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego.Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści wskazanie adresu e-
mail lub adresu pocztowego na który Zamawiający prześle oświadczenie o zwolnieniu wadium.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą
płynność jak wadium wniesione w pieniądzu - dochodzenie roszczenia z tytułu wadium
wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć
się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z
prawem polskim i poddanejurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.4.
Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek
bankowy Zamawiającego w Bank Zachodni WBK S.A. 1 Oddział w Jarosławiu ul. Słowackiego 1,
37-500 Jarosław nr 10 1500 1634 1216 3002 9301 0000 (w tytule przelewu należy wpisać
znakpostępowania), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Ze względu na ryzyko
związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych 5. Zamawiający zaleca
dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.Zamawiający dokona zwrotu wadium na
zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w
przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy
czymzłożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego
Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków
ochrony prawnej, uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.5. Zamawiający zwróci wadium
wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi
oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres
mailowy na jakiZamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa
w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.6.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach
określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. 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
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być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Części 10 ust. 1 pkt.2 i 3 SWZ, składa każdy z
wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane
wykonająposzczególni wykonawcy.4.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa 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:
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:
1.Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w projektowych postanowieniach umowy (wzorze
umowy), stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ. 2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający
zumowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie. 3. Zamawiający przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 PZP oraz wskazanym projektowych postanowieniach umowy
wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 13 do SWZ. 4.Zmiana umowy wymaga dla swej
ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Termin wykonania zamówienia należy zrealizować do dnia 30 sierpnia 2023 r. 2. Terminy
wykonania poszczególnych etapów robót: 1) Etap I do wykonania w 2021r. maksymalnie do
kwoty: 22.409,23 zł brutto 2) Etap II do wykonania w 2022r. maksymalnie do kwoty 5.962.818,46
zł brutto 3) Etap III do wykonania do dnia 30 sierpnia 2023r. maksymalnie do kwoty 8.338.655,51
zł brutto
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	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzeniaParlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływutakich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119z dnia4 maja2016r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że: 1) administratorem Pani/Panadanych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław,telefon: 16 62164492) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można siękontaktować pod adresem e-mail: iodpzdjaroslaw@onet.eu 3) Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowympostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargunieograniczonego. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którymudostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP 5) Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okresprzechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danychosobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym wprzepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tegoprawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Panzobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, wszczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie zprawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników); c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądaniaod administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwaniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa wart. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu doprzechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochronypraw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UniiEuropejskiej lub państwa członkowskiego); d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu OchronyDanych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub eRODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art.20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne zRODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwymdla 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.271.1.5.2021
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-08-30
	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: Ocena będzie dokonywana według skali punktowej, poprzez sumowaniepunktów uzyskanych we wszystkich kryteriach oceny: maksymalnie można osiągnąć 100 punktów.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
	4.3.6.) Waga: 30,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Kierownika budowy
	4.3.6.) Waga: 10
	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: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzieleniezamówienia Wykonawca składa:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, obraku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. oochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożyłodrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albooświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub2) Odpis lubinformacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o DziałalnościGospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiąceprzed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.3) Informację zKrajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art. 108 ust. 1 pkt 4ustawy Pzp, dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środkakarnego, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;4) Zaświadczenia właściwegonaczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków iopłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jegozłożeniem, 5) Zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnejZakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówkiterenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega zopłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, 6) oświadczenia wykonawcy oaktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresiepodstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środkazapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1) informacji z Krajowego RejestruKarnego, o której mowa w ust.2 pkt.3 IDW - składa informację z odpowiedniego rejestru takiego jakrejestr sądowy albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przezwłaściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejscezamieszkania, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 odnośnie skazania za przestępstwa wskazane wustawie Pzp; 2) zaświadczenia, o którym mowa w ust.2 pkt.4 IDW, zaświadczenia albo innegodokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczeniaspołeczne lub zdrowotne, o których mowa w ust.2 pkt.5 IDW, lub odpisu albo informacji z KrajowegoRejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o którychmowa w ust.2 pkt.2 IDW - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie naruszył obowiązkówdotyczących płatności podatków, opłat, lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, b) nieotwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, niezawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje sięon w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejscawszczęcia tej procedury.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeliokres 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, orazzałączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzeczktórego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niegonie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty- załącznik Nr 7 do SWZ.Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanychwspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz robót budowlanych dotyczy robót budowlanych, w którychwykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył. 2) wykazu osób, skierowanych przezwykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenieusług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ichkwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonaniazamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją opodstawie do dysponowania tymi osobami– załącznik nr 8 do SWZ;
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	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: 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: 2021-05-26 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzdjaroslaw
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


