Ogłoszenie nr 2021/BZP 00284037/01 z dnia 2021-11-25

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa ul. Witosa w Świnoujściu”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasto Świnoujście
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684290
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego
1.5.2.) Miejscowość: Świnoujście
1.5.3.) Kod pocztowy: 72-600
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
1.5.7.) Numer telefonu: 91 321 24 25
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.swinoujscie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 855-00-24-412
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Kołłątaja 4
1.11.4.) Miejscowość: Świnoujście
1.11.5.) Kod pocztowy: 72-600
1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński
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1.11.9.) Numer telefonu: (91) 321-45-31
1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: zwik@zwik.fn.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: http://www.zwik.swi.pl/

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:

„Rozbudowa ul. Witosa w Świnoujściu”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d48ec0e-3012-11ec-a3fb-0a24f8cd532c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284037/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 12:36
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000899/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.16 Rozbudowa ul. Witosa w Świnoujściu
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://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0d48ec0e-3012-11ec-a3fb0a24f8cd532c
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: W związku z błędem Platformy Ezamówienia informuję, że w sekcji III pkt 3.1 podano błędną informację o adresie strony internetowej
prowadzonego postępowania. Prawidłowy adres to:
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www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
.1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem
platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod
adresem:www.platformazakupowa.pl/um_swinoujscie (zwanej dalej „Platformą”). 1.2. Zamawiający
dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres
email: bzp@um.swinoujscie.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.3. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem postępowania. 1.4. Rejestracja na Platformie, w tym złożenie oferty, wymaga założenia
konta użytkownika. W celu założenia konta użytkownika konieczne jest posiadanie przez użytkownika
aktywnego konta poczty elektronicznej (email). 1.5. Wymagania techniczne i organizacyjne korzystania
z Platformy określa regulamin Platformy (dostępny pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin) oraz instrukcje dla
wykonawców (dostępne pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje). Wykonawca
przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
Platformy, określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. 1.6. Sposób sporządzenia
dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w ustawie Pzp,
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy (Dz.U. z 2020 r., poz. 2415) oraz rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych
dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r., poz. 2452). 1.7. Zamawiający nie przewiduje
sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ. 1.9. W sprawach merytorycznych związanych z danym
postępowaniem Zamawiający przewiduje możliwość porozumiewania się wyłącznie drogą
elektroniczną, poprzez wykorzystanie na Platformie przycisku: Wiadomości. 1.10. W sprawach
technicznych związanych z obsługą Platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta,
które udzieli wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych
aspektów technicznych Platformy. Centrum Wsparcia Klienta dostępne codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. Od 7.00 do 17.00 pod nr tel. 22 101 02 02. 1.11. W sytuacjach awaryjnych np. w
przypadku braku działania Platformy, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami
za pomocą poczty elektronicznej.
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 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 jako „RODO”), informuję, że: 1.1. administratorem, czyli podmiotem
decydującym o celach i środkach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto
Świnoujście, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Świnoujście z siedzibą: Urząd Miasta
Świnoujście ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Świnoujście; 1.2. kontakt do inspektora ochrony danych
osobowych w Urzędzie Miasta Świnoujście, mail: iodo@um.swinoujscie.pl;1.3. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych
2021-11-25 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 00284037/01 z dnia 2021-11-25

będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 1.5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym
podmiotom, jeżeli obowiązek taki będzie wynikać z przepisów prawa; Do Pani/Pana danych mogą też
mieć dostęp podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, np. podmioty świadczące pomoc
prawną, usługi informatyczne, usługi niszczenia dokumentów, jak również inni administratorzy danych
osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową
lub kurierską; 1.6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy
Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas
trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 1.7.
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; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 1.8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 1.9. posiada Pani/Pan: -na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;- na
podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; -prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. * Wyjaśnienie:
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. ** Wyjaśnienie: 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.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.1.47.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1340870,67 PLN
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 rozbudowa drogi gminnej ul. Wincentego Witosa w Świnoujściu
na odcinku łączącym ul. Witosa z ul. Kościuszki. Długość łącznika ok. 141,5 m. Droga publiczna
klasy dojazdowej (D), o kategorii ruchu KR2.
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Zakres obejmuje budowę jezdni wraz z chodnikami, zjazdami, miejscami postojowymi (w tym dla
osób niepełnosprawnych), oświetleniem, kanalizacją deszczową i terenami zieleni, przebudową
sieci gazowej oraz przebudowę infrastruktury elektroenergetycznej 15 i 0,4 kV.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp, tj. zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych stanowiących
nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego w okresie nie dłuższym niż 3 lata od udzielenia
zamówienia podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamówień będzie dotyczył świadczeń, które
rzeczowo są przedmiotem zamówienia podstawowego lub świadczeń pozostających z nimi w
bezpośrednim związku. Warunki zawarcia umowy będą kształtowane w sposób odpowiedni w oparciu
o warunki umowy o zamówienie podstawowe z uwzględnieniem różnic wynikających z wartości, czasu
realizacji i innych istotnych okoliczności mających miejsce w chwili udzielania zamówienia.
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1.1 Cena oferty brutto ( C) 60 %
1.2 Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osób skierowanych do realizacji zamówienia (D) 40%
2. Punkty będą przyznawane dla każdej części osobno wg następujących zasad:
2.1 Cena oferty (C)
C = 0,6 x (Cmin / Cob) x 100 pkt
gdzie:
Cmin - cena brutto najniższa,
Cob - cena brutto oferty badanej
2.2 Kwalifikacje i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia: (D) - 40%
W tym kryterium ocena będzie się odbywała na podstawie informacji zawartych w tabeli w pkt 2
formularza oferty.
Ocenie podlegać będzie doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia zgodnie z
poniższymi zasadami:
2.2.1 Doświadczenie zawodowe kierownika budowy (DB)
Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez
wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika budowy za każdą realizację, polegającą na budowie lub
przebudowie drogi o długości min. 100 m., a okres pełnienia funkcji obejmował całość realizacji na
której ww. osoba pełniła funkcję kierownika budowy lub kierownika robót specjalności drogowej.
Za każde zadanie spełniające powyższe warunki, oferta otrzyma 10 punktów (maksymalnie 20 w
kryterium) W przypadku niewskazania doświadczenia Kierownika budowy Zamawiający przyjmie, iż nie
posiada odpowiedniego doświadczenia i do oceny przyjmie 0 pkt.
2.2.2 Doświadczenie zawodowe kierownika robót sanitarnych (DS)
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Punkty w tym kryterium będą przyznawane za doświadczenie zawodowe osoby wskazanej przez
wykonawcę do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych za każdą realizację polegającą na
budowie lub przebudowie sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej o długości min. 100 m., a okres
pełnienia funkcji obejmował całość realizacji na której ww. osoba pełniła funkcję kierownika robót
sanitarnych.
Za każde zadanie spełniające powyższe warunki, oferta otrzyma 10 punktów (maksymalnie 20 w
kryterium)
W przypadku niewskazania doświadczenia Kierownika robót sanitarnych Zamawiający przyjmie, iż nie
posiada odpowiedniego doświadczenia i do oceny przyjmie 0 pkt.
3. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L = C + DB + DS
gdzie:
L - całkowita liczba punktów
C - ilość punktów za cenę oferty
DB - ilość punktów za doświadczenie zawodowe kierownika budowy
DS - ilość punktów za doświadczenie zawodowe kierownika robót sanitarnych
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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika budowy
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe kierownika robót sanitarnych
4.3.6.) Waga: 20
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
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.Warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że osiągnął w ciągu
ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, roczny przychód w zakresie działalności objętej zamówieniem, tj. robót drogowych, w
wysokości co najmniej 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) w każdym roku
obrotowym.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
2. Warunki zdolności technicznej lub zawodowej:
zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie roboty budowlane,
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia.
Przez zadanie (robotę budowlaną) odpowiadające wymaganemu rodzajowi i wartości
Zamawiający rozumie zadanie polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości min.
100 m., której zakres robót obejmował budowę lub przebudowę sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej.
Realizacja każdej z robót budowlanych powinna być potwierdzona dokumentami
potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane należycie oraz prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden
wykonawca samodzielnie.
b) dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.:
• kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy Prawo
Budowlane lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub uprawnienia uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.
U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.),
• kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. c ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia
uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220
ze zm.);
• kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
określone w art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy Prawo Budowlane lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub uprawnienia
uznane na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220
ze zm.);
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek wykonawcy mogą spełniać łącznie.
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:
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 Pzp, sporządzone nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji.
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: -oświadczenia wykonawcy o przychodzie wykonawcy w obszarze objętym
zamówieniem, za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszyza ten okres;
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty;
- wykaz osób, 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.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W razie zamiaru zastosowania przez wykonawcę rozwiązań równoważnych, w celu weryfikacji
jakości parametrów oferowanych rozwiązań równoważnych, zamawiający żąda załączenia
dokumentów do oferty z oznaczeniem producenta oraz typu oferowanego produktu
określających parametry techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji
projektowej.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Dokumenty z oznaczeniem producenta oraz typu oferowanego produktu określające parametry
techniczne w zakresie równoważności z określonymi w dokumentacji projektowej.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1. powyżej, składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego
aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą,
lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Oświadczenie
powinno został złożone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem w Postępowaniu. W
przypadku, gdy wykonawca posługiwać się będzie zasobami podmiotów trzecich w celu
potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający żąda od wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1.
powyżej.
Oferta powinna zawierać:
1. wypełniony formularz ofertowy wykonawcy - załącznik nr 1 do SWZ;
2. oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu - załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się
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o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z nich;
3. zobowiązanie podmiotów trzecich, na których zasoby powołuje się wykonawca (załącznik nr 5
do SWZ) wraz z oświadczeniem podmiotu udostępniającego o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SWZ);
4. wykaz wycenionych elementów (załącznik nr 6.3 do SWZ)
5. dokument potwierdzający wniesienie wadium, w przypadku, gdy wadium wnoszone jest w
innej formie niż pieniądz (tzn. w postaci gwarancji lub poręczenia), wymagane jest załączenie
oryginalnego dokumentu/gwarancji w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformy z
zastrzeżeniem, że dokument będzie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
gwaranta/poręczyciela.
6. dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawcy, w tym pełnomocnictwo
ustanowione do reprezentowania wykonawcy, także wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego.
7. oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w trybie art. 117
ust. 4 ustawy Pzp) (załącznik nr 7 do SWZ).
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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, na cały okres związania ofertą, w
wysokości 10 000,00zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
3.1. pieniądzu;
3.2. gwarancjach bankowych;
3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych;
3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 359 ze zm.).
4. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie
dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako
beneficjenta gwarancji, mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i płatnego
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. Dokument wadialny powinien wskazywać
wszystkie przesłanki zatrzymania wadium wskazane w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu, nie może zawierać
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu
gwarancyjnego do wystawcy.
UWAGA! Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny obowiązywać
(pozostawać ważne) przez okres co najmniej 7 dni po upływie terminu związania ofertą.
Powyższe ma zastosowanie także w razie przedłużenia terminu związania ofertą.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć: aktualne na dzień składania ofert
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oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
w zakresie wskazanym w SWZ. W przypadku, gdy o zamówienie ubiega się dwa lub więcej
podmiotów oświadczenia te powinny być złożone przez każdego z nich. Powyższe oświadczenie
wykonawca składa według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Ponadto Wykonawca
składa oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego dotyczące usług wykonywanych przez poszczególnych wykonawców (składane w
trybie art.117 ust. 4 ustawy PZP (załącznik nr 7 do SWZ). Przed podpisaniem umowy
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu umowę regulującą współpracę partnerów przy realizacji
przedmiotowego zamówienia, w przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznano ofertę
złożoną przez partnerów ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji lub poręczeń
powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/ spółki cywilnej. Wraz z ofertą
Wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumentu potwierdzające umocowanie do reprezentacji
Wykonawcy, w tym pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy, także
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
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:

Zamawiający informuje, że rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzania z
uwagi na ograniczony limit znaków zawarto w § 15 załączniku nr 6 do SWZ.
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
8.1.) Termin składania ofert: 2021-12-10 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/um_swinoujscie
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-12-10 12:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-08
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