Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292859/01 z dnia 2021-11-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – etap I” .

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA ZŁOTORYJA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647653
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: pl. Orląt Lwowskich 1
1.5.2.) Miejscowość: Złotoryja
1.5.3.) Kod pocztowy: 59-500
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.7.) Numer telefonu: 76/ 8779 100
1.5.8.) Numer faksu: 76/ 8783 120
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zlotoryja.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlotoryja.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

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

„Budowa chodnika na ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – etap I” .
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-25301353-51e9-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00292859/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-30 16:21
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001515/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Projekt chodnika ul. Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364.
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/zlotoryja
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://platformazakupowa.pl/zlotoryja
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Ofertę
wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych
formatach danych, w szczególności .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (z kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja
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. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
i 14 rozporządzenia PEiR (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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. z 2016 r. Nr
119, s. 1, z późn. zm.) – dalej RODO, informujemy, że: 1) Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Miejska Złotoryja z siedzibą w Złotoryi, pl. Orląt Lwowskich 1, 59-500 Złotoryja,
adres e-mail: um@zlotoryja.pl, tel. 76/ 877 91 00, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Złotoryja;
2) Może Pan/Pani kontaktować się w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz
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z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO z Administratorem z wykorzystaniem
powyższych danych teleadresowych lub z wyznaczonym u Administratora Inspektorem ochrony danych
na adres e-mail: iod@zlotoryja.pl; 3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i rozliczenia
umowy; 4) Podstawy i cele przetwarzania danych: 1) dane osobowe wykonawcy, który jest osobą
fizyczną: Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykonaniem umowy, a także
podjęcia czynności niezbędnych przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w związku z
obowiązkiem prawnym ciążącym na administratorze wynikającym z przepisów ustawy Prawo
Zamówień Publicznych w związku z realizacją zamówienia, przepisów o rachunkowości w celu
rozliczeń, a także ustawy o dostępie do informacji publicznej, w związku z obowiązkiem ujawniania
danych Wykonawcy w zakresie stanowiącym informację publiczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane
mogą być także przetwarzane w celu ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 2) dane osób
działających w imieniu Wykonawcy, w tym wskazanych w umowie z Wykonawcą: Pani/a dane
osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją postanowień zawartej umowy, a także
ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 5) Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom
i osobom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, w tym podmiotom uprawnionym do
uzyskania informacji publicznej. Mogą zostać także udostępnione podmiotom realizującym czynności
niezbędne do zrealizowania wskazanych celów przetwarzania; 6) Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie przez okres 5 kolejnych lat kalendarzowych ze
względu na przepisy o rachunkowości. W przypadku roszczeń dane będą przetwarzane do czasu ich
przedawnienia. 7) Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich
sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji,
jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku
prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania. 8) Przysługuje Pani/Panu
prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie do Prezesa UODO
(uodo.gov.pl). 9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w
tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WAG.271.5.2021
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

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dot. budowy chodnika na ul.
Grunwaldzkiej w Złotoryi w ciągu drogi wojewódzkiej nr 364 – etap I. 2. Roboty będą polegać na:
1) zapewnieniu niezbędnej obsługi geodezyjnej; 2) opracowaniu, uzyskaniu opinii i zatwierdzenia
dla projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz wyniesieniu jej w teren; 3) budowie chodnika z
kostki betonowej gr. 8 cm; 4) przebudowie zjazdów publicznych i indywidualnych z kostki
betonowej gr. 8 cm; 5) wykonaniu ścieku przykrawężnikowego z kostki kamiennej 9/11; 6)
wykonaniu fragmentu kanalizacji deszczowej z rur PP Ø300 mm z wpięciem do istniejącej sieci;
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7) montażu studni rewizyjnych Ø1000 mm i studzienek ściekowych Ø500 mm; 8) uprzątnięciu
terenu i wykonaniu trawników dywanowych; 9) wykonaniu dokumentacji powykonawczej, na
którą składać się będą wszystkie dokumenty z odnotowanymi zmianami zaistniałymi w czasie
realizacji robót budowlanych, wynikami wykonanych badań, pomiarów, przeprowadzonych prób,
inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą, wszelkie certyfikaty, deklaracje, aprobaty
techniczne, atesty, itp.; UWAGA: wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać aktualne
wymagane prawem dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie na
terenie Polski, potwierdzające możliwość stosowania w miejscach publicznych; Wykonawca
zobowiązany jest przygotować elektroniczną wersję dokumentacji powykonawczej w wersji
edytowalnej w jednym z formatów GIS-shp lub CAD, DGN, DXF (dane powinny być przekazane
w układzie współrzędnych 1992-EPSG:2180, Poland CS92); 3. Przedmiot zamówienia
szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej – projekt budowalny, przedmiar robót,
STWiORB, które stanowią załączniki nr 7 – 9 do niniejszej SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 105 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ŁĄCZNA OCENA OFERTY: P cena + P okres gwarancji. Maksymalna
liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Cena wynosi 60 pkt. Maksymalna
liczba punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy w kryterium Okres gwarancji na przedmiot
zamówienia wynosi 40 pkt. Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy
wynosi 100 pkt.
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
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
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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: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek udziału w postępowaniu to zdolności techniczne lub zawodowe. Zamawiająca uzna
warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje Kierownikiem budowy
posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach
inżynieryjnej drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz, że jest wpisany na listę właściwej Izby Inżynierów
Budownictwa. Wykonawca może dysponować osobą, której odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, zdobyte w innych państwach, zostały uznane zgodnie z art. 12 a uPB na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(tj. z 2020 r., poz. 220).
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:
Potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia z postępowania będzie: 1) oświadczenie Wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o
których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp – Załącznik nr 3 do SWZ; 2) odpis lub
informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiająca uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca przedłoży wykaz
osób, skierowanych 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 5 do SWZ.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą Wykonawca składa: a) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny
podmiotowy środek dowodowy; b) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych
Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale V pkt 12 SWZ,
udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania
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określone w opisie przedmiotu zamówienia (jeśli dotyczy); c) Pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawców dla osoby/osób
podpisujących ofertę (jeśli dotyczy);
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:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. 2. Wykonawcy
występujący wspólnie, zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp, zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania Ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja
oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. 3.
Pełnomocnictwo winno być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia, tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców, kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 4. W przypadku wyboru oferty
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiająca zażąda, przed
zawarciem umowy ws. zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współprace tych
Wykonawców. Wykaz dokumentów składanych wraz z ofertą, w przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został określony w rozdziale XXI pkt 1 SWZ,
a w przypadku podmiotowych środków dowodowych, składanych na wezwanie Zamawiającej,
określa rozdział XXI pkt 5 SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębny Załącznik nr 6 do SWZ Zamawiająca zamieszcza wzór umowy, który określa
warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zamawiająca przewiduje
możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 uPzp oraz wskazanym we wzorze 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
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Ogłoszenie nr 2021/BZP 00292859/01 z dnia 2021-11-30

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-12 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/zlotoryja
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-12 09:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-10
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