Ogłoszenie nr 2022/BZP 00058712/01 z dnia 2022-02-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna)
i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA RYPIN
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866710
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Warszawska 40
1.5.2.) Miejscowość: Rypin
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-500
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki
1.5.7.) Numer telefonu: +48542809632
1.5.8.) Numer faksu: +48542809654
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marcin.turalski@rypin.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.rypin.eu
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 i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna)
i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fd3f32c8-8e5e-11ec-94c8-de8df8ed9da1
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00058712/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-16 11:01
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037369/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha)
w Rypinie
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/rypin
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 postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy
zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 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), określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) 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 przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10.0,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
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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.
2. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
Zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
3. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje za pośrednictwem Platformy. Informacje
dotyczące odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany SWZ, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie w sekcji
“Komunikaty”.
4. Pliki przesyłane za pomocą platformy należy opatrzyć:
1) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub,
2) podpisem zaufanym lub,
3) elektronicznym podpisem osobistym.
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 art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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 - RODO) – zwane dalej
Rozporządzeniem, informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rypin, adres kontaktowy:
Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.
2) Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez email: iod@rypin.eu lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z
inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych
związanych z realizacją zadań administratora, w szczególności związanym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C (ul.
Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji,
stosownie do Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych oraz innych
obowiązujących przepisów prawa.
4) W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego
zostały zebrane lub zgodnie z art. 78 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych, 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.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7) Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest
warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości
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realizacji zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
8. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie podejmuje wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie
przekazuje Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 Rozporządzenia.
W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody ma
Pani/Pan prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie (poprzez kontakt z Administratorem
lub osobiście: Urząd Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.) z tym, iż wycofanie tej zgody
nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem. Proszę pamiętać, iż wycofanie zgody może dotyczyć tylko tych przypadków i dotyczy tylko
takiego zakresu danych osobowych, w których zgoda jest podstawą przetwarzania danych osobowych i
nie ma innych podstaw prawnych do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022
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: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy odcinków
dróg gminnych:
a) nr 120623C (ul. Polna) na długości około 1,116 km od skrzyżowania z droga wojewódzką nr
563 Rypin - Mława (ul. Mławska) do zjazdu na drogę wewnętrzną zlokalizowana na działce nr
1276/4. Na początkowym odcinku od km 0+000 do km 0+235 km zaprojektowano jezdnię z
kostki brukowej betonowej o szerokości 6,0 m i prawostronny chodnik o szer. 2,0 m przy
krawędzi jezdni. Na odcinku od 0+do 0+035 km dodatkowo lewostronny chodnik o szer. 1,50 m
oddzielony od jezdni 1,0 m pasem zieleni. Na odcinku od ok. km 0+175 do około km 0+260
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zaprojektowano korektę geometrii drogi w celu złagodzenia przebiegu trasy w planie. Na
pozostałym odcinku zaprojektowano drogę w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,0 m i
obustronnych poboczach wzmocnionych o szer. 0,75 m,
b) nr 120603C (ul. Cicha) na długości około 0,402 km od objętego przebudową przejazdu
drogowo - kolejowego kategorii D zlokalizowanego w 115,435 km linii kolejowej nr 33 Kutno Brodnica do skrzyżowania z ul. Polną. Odcinek został zaprojektowany w postaci ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej betonowej o szerokości 5,0 m i obustronnych poboczach
wzmocnionych o szer. 0,75 m. W km 0+025,19 zaprojektowano przebudowę przejazdu kolejowo
- drogowego w istniejącej lokalizacji z wymianą istniejących płyt przejazdowych. W ramach
przebudowy odcinka ul. Cichej przewidziano również wykonanie linii kablowej oświetlenia
ulicznego (zasilonej z istniejącej linii oświetleniowej w ul. Polnej) ze słupami oświetleniowymi i
oprawami LED.
2) Na obu objętych inwestycją odcinkach przewidziano budowę i przebudowę zjazdów na
posesje z kostki brukowej betonowej. Odwodnienie jezdni i pieszojezdni odcinkowo za pomocą
zaprojektowanej kanalizacji deszczowej (na długości około 250 m) a na pozostałych odcinkach
powierzchniowo za pomocą odtwarzanych rowów odwadniających. W ramach inwestycji
przewidziano również budowę kanału technologicznego (na całym odcinku
przebudowy/rozbudowy), przebudowę istniejącego kabla telekomunikacyjnego oraz usunięcie
kolizji z istniejącą techniczną infrastrukturą podziemną.
3) Ze względu na niewystarczającą szerokość istniejącego pasa drogowego oraz korektę
geometrii drogi zadanie realizowane jest w trybie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej
na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm.).
4) Opis stanu istniejącego odcinków dróg poddanych przebudowie:
a) ul. Polna: na początkowym odcinku dł. około 130 m nawierzchnia z betonu lanego (gr. ok. 15
cm, szerokość jezdni 6,0 m) w obramowaniu z krawężników drogowych (do rozbiórki), kolejne
około 240 m utwardzone tymczasowo płytami drogowymi żelbetowymi pasem szerokości około
4,50 m (na odcinku kolidującym z planowaną inwestycją do rozbiórki). Na pozostałym odcinku
droga posiada nawierzchnie gruntową ulepszona warstwa żużla i kamienia łamanego o zmiennej
szerokości. Zagospodarowanie terenu w rejonie drogi na pierwszym odcinku (około 200 m)
charakteryzuje zabudowa przemysłowo - usługowa a na pozostałym zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i tereny rolne,
b) ul. Cicha: na całym odcinku posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną warstwa żużla i
kamienia łamanego o zmiennej szerokości. Zagospodarowanie terenu w rejonie drogi
charakteryzują głównie tereny rolne i niezabudowane działki użytkowane rolniczo przeznaczone
pod przyszłą zabudowę jednorodzinną. Przejazd kolejowo - drogowy jest kategorii D z jednym
torem. Przejazd posiada nawierzchnię z płyt przejazdowych betonowych.
5) Roboty budowlane w ramach planowanej inwestycji obejmą m. in.:
a) w branży drogowej:
- wycinkę i karczowania drzew kolidujących z planowana inwestycją,
- rozbiórkę nawierzchni jezdni szer. 6,0 m z betonu lanego gr. 15 cm z transportem na
składowisko (materiał z rozbiórki do zagospodarowania przez Wykonawcę) na odcinku około
130 m od skrzyżowania z ul. Mławską,
- rozbiórkę nawierzchni szerokości ok. 4,50 m z płyt drogowych żelbetowych 1,50x3,0 m na
odcinku około 160 m z transportem 50 % płyt będących w dobrym stanie technicznym na odl. do
3 km i ułożeniem w sztaple na składowisku wskazanym przez Zamawiającego (płyty stanowią
własność Zamawiającego), pozostałe 50% płyt z transportem na składowisko do zgruzowania
(materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę),
- pozostałe rozbiórki: krawężników drogowych, zjazdów z trylinki i kostki betonowej, płyt
przejazdowych z przejazdu kolejowego,
- roboty ziemne jak: zdjęcie warstwy urodzajnej, korytowanie i profilowanie pod jezdnię, zjazdy,
chodniki, nasypy, rowy odwadniające,
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- wykonanie stabilizacji warstwy gruntu cementem pod jezdnię, zjazdy, chodniki,
- podbudowy pod jezdnię, zjazdy i chodnik z kamienia łamanego 0/31,5 mm,
- nawierzchnie jezdni/pieszojezdni i zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowo - cementowej z obustronnymi wzmocnionymi poboczami,
- nawierzchni odcinków chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce piaskowo
– cementowej,
- regulacje wysokościowe istniejących zjazdów z kostki betonowej,
- wykonanie progów zwalniających płytowych z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm,
- obramowań jezdni, zjazdów i chodników z krawężników drogowych i obrzeży na ławach
betonowych,
- przebudowę przejazdu kolejowo drogowe z wymianą płyt przejazdowych,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- regulacje wysokościowe istniejącego uzbrojenia jak: wpusty deszczowe, studnie kanalizacyjne,
zawory wodociągowe i gazowe, studnie teletechniczne,
- zieleń drogowa (trawniki z humusowaniem w proj. pasach zieleni i rowach odwadniających);
b) w branży sanitarnej:
- wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej dn 315 z rur PVC na długości około 290 m z
przykanalikami dn 200 do betonowych wpustów ulicznych, z włączeniem do istniejącej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 563 (ul. Mławskiej),
- zabezpieczenie rurami ochronnymi skrzyżowań z kablami energetycznymi i teletechnicznymi,
- odtworzenie konstrukcji drogi wojewódzkiej w rejonie wpięcia do istniejącej kanalizacji
deszczowej;
c) w branży elektrycznej:
- wykonanie linii kablowej z zasileniem ze słupa istniejącej linii oświetlenia w ul. Polnej,
- montaż słupów stalowych o wysokości 8 m z oprawami typu LED,
- wykonanie układu ochrony od porażeń prądem elektrycznym z uziemieniem;
d) w branży teletechnicznej:
- budowa kanału technologicznego w standardzie KTu1 i KTp1 na całej długości odcinków ulic
objętych inwestycją,
- przebudowa istniejącej telekomunikacyjnej linii ziemnej w zakresie będącym w kolizji z
planowaną inwestycją obejmująca m. in. - odcinkową zmianę trasy kabla z jego wymianą,
zabezpieczanie kabli rurami ochronnymi.
6) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SWZ - Dokumentacja
projektowa w tym projekty: budowlane, wykonawcze, specyfikacje technicznego wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz załączone do projektu budowlanego wytyczne dotyczące zasad
wykonania robót realizowanych na infrastrukturze technicznej wydane przez gestorów sieci.
7) Załączone przedmiary robót pełnią wyłącznie rolę pomocniczą do sporządzenia oferty.
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
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej
45232200-4 - Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
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45232310-8 - Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233221-4 - Malowanie nawierzchi
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 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: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska łącznie
największą liczbę punktów (P) stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z
podanych kryteriów, wyliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P=C+T+G
gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena”
T – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Termin realizacji”
G – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Okres gwarancji”
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: Termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
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Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
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 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
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 spełniają warunki dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże posiadanie środków finansowych lub
zdolności kredytowej w kwocie nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie: jeden milion złotych
00/100).
Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż
PLN, zamawiający przeliczy po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski (tabela
A) w dniu opublikowania ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, to według tabeli kursów średnich NBP
ostatnio przed tą datą ogłoszonych.
2) zdolności technicznej lub zawodowej
W zakresie zdolności zawodowej:
a) dotyczącej Wykonawcy:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym
okresie wykonał co najmniej:
- nawierzchnię jezdni z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa łamanego o powierzchni
minimum 3 000 m2 zlokalizowaną w pasie drogowym drogi publicznej (definicja drogi publicznej
zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 roku,
poz. 1376 z późn. zm.) wykonaną w ramach maksimum dwóch robót budowlanych (umów) i
- rurociąg kanalizacji deszczowej lub sanitarnej zlokalizowany w pasie drogowym o długości
minimum 200 mb wykonany w ramach jednej roboty budowlanej (umowy).
Zamawiający dopuszcza wykazanie ww. doświadczenia zawodowego wykonanego łącznie w
ramach jednej roboty budowlanej (umowy), po wypełnieniu wskazanych wymogów co do
nawierzchni jezdni oraz rurociągu.
b) dotyczącej osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował co najmniej
osobami na stanowisku:
- kierownika budowy posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej i
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- kierownika robót posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i
- kierownika robót posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń i
- kierownika robót posiadającego wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń telekomunikacyjnych.
Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji przez jedną osobę przy spełnianiu wymagań dla
poszczególnych funkcji.
2. Zamawiający, w przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia (konsorcjum) w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji
ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej, o których mowa powyżej
dopuszcza łączne spełnienie warunku przez składających wspólną ofertę.
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 udzielenie
zamówienia Wykonawca składa
1)informację z KRK w zakresie: a)art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,b)art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
dotyczącą orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka
karnego,sporządzoną nie wcześniej niż 6 m. przed jej złożeniem.
2)oświadczenia wykonawcy, w zakresie art.108 ust.1 pkt5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, 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, 3)zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art.109 ust.1 pkt1 ustawy, wystawionego nie
wcześniej niż 3 m. przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat
wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,
4)zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub
właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art.
109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 m. przed jego złożeniem, a w przypadku
zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem
albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie
spłat tych należności, 5)odpisu lub informacji z KRS lub z CEIDG, w zakresie art.109 ust.1 pkt4
ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 m. przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji.2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza granicami
RP,zamiast: 1)inf. z KRK,o której mowa w ust.1 pkt1) powyżej-składa inf. z odpowiedniego
rejestru,takiego jak rejestr sądowy,albo, w przypadku braku takiego rejestru,inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju,w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zam.,w zakresie,o którym mowa w ust.1 pkt1)powyżej 2)zaś.,o którym mowa w
ust.1 pkt3) powyżej, zaś. albo innego dokumentu potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z
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opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,o których mowa w ust.1 pkt4)
powyżej,lub odpisu albo informacji z KRS lub z CEIDG,o których mowa w ust.1 pkt5) powyżej-składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju,w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zam.,potwierdzające odpowiednio,że:a)nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków,opłat
lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,b)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.
Pozostałe wymogi określa SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda złożenia informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące
przed jej złożeniem.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, Wykonawca składa inne
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez
zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących
zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda żeby Wykonawca złożył:
a) 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, wartości, 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 – według wzoru – Załącznik Nr 9 do
SWZ,
b) 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 – według wzoru – Załącznik Nr
10 do SWZ.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających 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 .
2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego
zasoby.
3. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,
zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów podmiotowych środków
dowodowych potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy do
wykluczenia z postępowania na zasadach określonych w SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 50 000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy
złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu,
2) gwarancjach bankowych,
3) gwarancjach ubezpieczeniowych,
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.U. z
2020, poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA, numer konta 84 2030
0045 1110 0000 0245 8610 z dopiskiem „Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120623C
(ul. Polna) i nr 120603C (ul. Cicha) w Rypinie”
5. Za datę zapłaty wadium uznaje się moment wpływu na konto Zamawiającego. Nie dopuszcza
się wpłacania wadium w kasie Zamawiającego!
6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi być wniesione (tzn. wadium musi być na rachunku
bankowym Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 10 marca 2022
roku, do godziny 11:00.
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 o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Części VII ust. 1 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. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, oraz w przypadkach, o
których mowa Części VI ust. 2, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu
Wykonawcy wykazują zgodnie z Częścią V ust. 2 i ust. 3 SWZ.
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 Części VII SWZ, przy czym:
1) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części VII ust. 4 SWZ składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach
opisanych w Części V ust. 2 SWZ.
2) podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w Części VII ust. 5 SWZ składa każdy z nich.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
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oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy –
według wzoru – Załącznik Nr 6 do 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.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie:
1)zakresu robót zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu
udostępniającego wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania
zamówienia lub zdolności finansowe wykazanego w ofercie pod warunkiem spełnienia
postanowień SWZ dotyczących Podwykonawców lub podmiotów udostępniających wiedzę i
doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności
finansowe,
2)wynikającym ze zmian przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia,
3)terminu zakończenia inwestycji z jednoczesnym przedłużeniem, bez dodatkowych kosztów,
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli wynikać to będzie
z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili
składania oferty takich jak w szczególności:
a)zmiana przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,
b)siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których Wykonawca przy
zachowaniu należytej staranności nie był w stanie uniknąć lub przewidzieć,
c)przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,
d)opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiającego,
e)realizację w drodze odrębnej umowy robót powiązanych z przedmiotem zamówienia
powodujących konieczność skoordynowania robót i uwzględnienia wzajemnych powiązań.
4)zmiany (zmniejszenie) wysokości wynagrodzenia z uwagi na:
a)zrezygnowanie z części robót wynikających ze zmian w dokumentacji projektowej
niemożliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i mających wpływ na zakres robót,
b)dokonanie w dokumentacji projektowej niezbędnych zmian niemożliwych do wykrycia na
etapie opracowania i odbioru dokumentacji powodujących zmniejszenie wartości umowy,
5)zmiany wysokości wynagrodzenia i terminu zakończenia inwestycji w przypadku realizacji
dodatkowych robót budowlanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na umowę,
6)konieczność zmiany osób wykonujących zamówienie(wskazanych w ofercie) z następujących
powodów:
a)śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osób wykonujących zamówienie,
b)niewywiązywania się osób wykonujących zamówienie z obowiązków wynikających z
powierzonych im zadań,
c)jeżeli zmiana osoby wykonującej zamówienie stanie się konieczna z jakichkolwiek innych
przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. rezygnacji). Zmiana jest możliwa jedynie na nowe
osoby spełniające wymogi SWZ,
7)zmiany materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach opisanych
szczegółowo w SWZ.
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2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
3. Zmiany Umowy muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp,
stanowiącego, że zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli została dokonana z naruszeniem
art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.
4. Zamawiający nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jeżeli zmiana może wpłynąć na
opóźnienie lub zwiększenie kosztów w wykonaniu umowy zawartej w efekcie przeprowadzenia
niniejszego postępowania lub obniżenie jakości wykonania tej umowy.
5. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużania terminu wykonania umowy i
zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy naruszeniem
umowy przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami
ponosi Wykonawca.
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: 2022-03-10 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/rypin w zakładce dedykowanej
postępowaniu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-10 11:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-08

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy, w tym podpisanie protokołu odbioru
końcowego robót w maksymalnym, akceptowalnym terminie 180 dni od dnia zawarcia umowy.
Minimalny termin wykonania przedmiotu umowy zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie
podlegał ocenie w kryterium oceny ofert wynosi 140 dni od dnia zawarcia umowy.
2. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę gwarancji jakości na przedmiot umowy
na okres minimum 36 miesięcy od daty odbioru końcowego całości zadania. Maksymalny okres
gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę jaki będzie podlegał ocenie w kryterium oceny ofert
wynosi 60 miesięcy.
Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.
3. Do oferty należy załączyć:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do
SWZ,
2) wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do
SWZ,
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, ww. oświadczenie
składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunku udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców występujących wspólnie,
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4) (o ile dotyczy) pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawcy jeżeli w imieniu wykonawcy
działa upoważniona osoba,
5) dokument potwierdzający wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia wadium w
formie innej niż pieniądz),
6) oświadczenie Wykonawcy (RODO) – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 11 do SWZ
7) (o ile dotyczy) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp – według wzoru stanowiącego
Załącznik Nr 6 do SWZ,
8) (o ile dotyczy) zobowiązania 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 – przykładowe zobowiązanie podmiotu stanowi
Załącznik Nr 5 do SWZ.
9) (o ile dotyczy) oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby – według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do
SWZ,
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