Ogłoszenie nr 2021/BZP 00048900/01 z dnia 2021-05-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 zaprojektuj i zbuduj

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 34
1.5.2.) Miejscowość: Wołów
1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 713191305
1.5.8.) Numer faksu: 713191303
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolow.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 Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 zaprojektuj i zbuduj
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6b6ea584-af2b-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00048900/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2021-05-07 Biuletyn Zamówień Publicznych
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-07 14:21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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/wolow
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/pn/wolow
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
https://platformazakupowa.pl/pn/wolow - "wyślij wiadomość do Zamawiającego"
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. Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w
związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1
lit. c 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 "Rozporządzenie RODO" w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego2. Administratorem danych
osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa
Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 3. Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem
przepisów prawa, w celu: a) przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,b)
zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,c) dokonania
rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań
kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,e) udostępnienie
dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,f) archiwizacji postępowania.4.
Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.5. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat
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zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.6.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia
RODO: a) prawo dostępu do danych (art. 15), b) prawo sprostowania danych (art. 16),c) prawo do
usunięcia danych (art. 17),d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18). e) prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego. 7. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:a) prawo do
usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e
Rozporządzenia RODO,b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
Rozporządzenia RODO,c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO, 8.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu
dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do
należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub
odrzuceniem jego oferty.9. Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający
może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu
sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.10.
Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić
obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa
oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.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
4.1.5.) Wartość zamówienia: 16805990,02 PLN
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

Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w
ramach zadania pn.: „Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad
linią kolejową nr 273 - zaprojektuj i zbuduj”.1. Planowany przebieg trasy Śródmiejskiego
Obejścia Wołowa znajduje się w miejscowości Wołów, gmina Wołów. Droga w całości przebiega
w terenie zabudowanym przez tereny PKP, tereny zielone, tereny poprzemysłowe oraz na
terenie zajętym przez ogrody działkowe. Obszar inwestycji objęty jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego obszaru (Uchwała Nr LIII/328/2013 Rady Miejskiej w
Wołowie z dnia 24 października 2013r.).Zaleca się, by oferenci odbyli wizję lokalną w terenie i
zapoznali się z uwarunkowaniami planowanych odcinków Śródmiejskiego Obejścia Wołowa.2.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:Inwestycja polegać będzie na zaprojektowaniu i
wybudowaniu Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz z wiaduktem nad linią kolejową nr
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273.Projektowana trasa ŚOW rozpoczyna się w miejscu istniejącego skrzyżowania ul.
Kościuszki z ul. Leśną. Następnie przebieg trasy planuje się poprowadzić w kierunku wschodnim
przez teren nieczynnego zakładu przemysłowego. Dalej projektowana trasa skręca w kierunku
północno wschodnim, przekraczając nasyp istniejącej linii kolejowej nr 273 relacji Wrocław
Główny – Szczecin Główny (km linii kolejowej 39+800 – 39+950), gdzie planowane jest
wykonanie wiaduktu, a następnie przebiega przez tereny łąkowe i rolne. Przed ul. Spacerową
planowana trasa wkracza na teren ogrodów działkowych. Zakończenie trasy planowane jest jako
włączenie od strony południowej do istniejącego ronda Miasta Canteleu, na którym przecinają
się droga wojewódzka nr 340 (ul. Jana Pawła II i ul. Korzeniowskiego) z ulicą gminną (ul.
Panieńska). Oprócz głównej trasy ŚOW planowane jest wykonanie odcinka ciągu pieszo
rowerowego przebiegającego od planowanego wiaduktu nad linią kolejową do skrzyżowania z
ul. Zaułek Zielony.Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót
budowlanych:• klasa drogi G; • kategoria ruchu KR3; • szerokość jezdni 7 m; • szerokość
pobocza 1,25 m; • ciąg pieszo- rowerowy jednostronny 3,5 m; • zieleniec jednostronny 3,5 m.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa tj.: Program
Funkcjonalno Użytkowy, Koncepcja, Inwentaryzacja Zieleni, Opinia Geotechniczna oraz
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, które stanowią załączniki do
SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

32412100-5 - Sieć telekomunikacyjna
34930000-5 - Urządzenia wodne
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45112100-6 - Roboty w zakresie kopania rowów
45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45221120-9 - Roboty budowlane w zakresie wiaduktów
45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu
45231220-3 - Roboty budowlane w zakresie gazociągów
45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków
45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232452-5 - Roboty odwadniające
45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
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45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 17 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ
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.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20,00
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: 10,00
Kryterium 4
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie projektanta
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
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunki udziału w postępowaniu dotyczą: 1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
Wymagane jest posiadanie przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności.
Zamawiający uzna że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli wykaże że dysponować będzie
odpowiednim ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia na sumę nie mniejszą niż 7 000
000,00 złotych (słownie: siedem milionów złotych).4) zdolności technicznej lub zawodowej,
Wymagane jest spełnienie minimalnych warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, potencjału technicznego wykonawcy lub osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim
poziomie jakości: 4.1 Wiedza i doświadczenie wykonawcy, w realizacji (zakończeniu) w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, zadań polegających na: Zamawiający uzna wykonanie w okresie 5
ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to
w tym okresie) minimum:• dwóch zadań inwestycyjnych lub remontowych – budowy,
przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą
towarzyszącą, o wartości umownej min. 3.000.000,00 zł brutto każda.• dwóch zadań
projektowych – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 75.000,00 zł brutto każda.Oferent
załączy wykaz wykonanych usług, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane
należycie. Sprawdzenie ww. warunku udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie
przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wg zasady spełnia / nie spełnia.4.2
Potencjał techniczny, o określonych parametrach którym dysponuje wykonawca Za spełnienie
warunku posiadania niezbędnego potencjału technicznego do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna dysponowanie następującym sprzętem: co najmniej 2 koparko-ładowarki lub
2 koparki kołowe, co najmniej 2 zagęszczarki o masie min. 154 kg / 170 kg, co najmniej 2
zagęszczarki o masie min. 500 kg / 525 kg, co najmniej 3 walce drogowe stalowe wibracyjne, co
najmniej 2 równiarki drogowe lub spycharki gąsienicowe, co najmniej 5 samochodów
samowyładowczych do transportu urobku o ładowności min. 3,5 t.4.3 Kwalifikacje zawodowe i
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka
zostanie im powierzona: • co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadającymi im
uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
która wykonała na stanowisku kierownika budowy min. dwa zadania inwestycyjne lub
remontowe – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni z nawierzchni bitumicznej,
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min. 3.000.000,00 zł brutto każda.• co
najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania bez ograniczeń w
specjalności drogowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi wydanymi na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku projektanta min.
dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub remontu dróg/ulic o jezdni
z nawierzchni bitumicznej, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o wartości umownej min.
75.000,00 zł brutto każda. • co najmniej 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do projektowania
bez ograniczeń w specjalności mostowej lub odpowiadającymi im uprawnieniami budowlanymi
wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, która wykonała na stanowisku
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projektanta min. dwa zadania inwestycyjne lub remontowe – budowy, przebudowy lub remontu
obiektu mostowego, o wartości umownej min. 50.000,00 zł brutto każda.
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) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, b) art.
108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
tytułem środka karnego, - sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2)
oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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) oświadczenia wykonawcy o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: a) art. 108 ust. 1
pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o
zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących
zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, d) art. 108
ust. 1 pkt 6 ustawy,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 2) wykaz robót budowlanych i usług
projektowych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, 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.3) 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. 3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub
urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę2) Oświadczenie Wykonawcy
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione
i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania
ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki
dowodowe.3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt
2, 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.4) W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 2 składa
każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków
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udziału w postępowaniu. 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane , dostawy lub usługi wykonują
poszczególni wykonawcy.6) ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby.7) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik /
do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia;8) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu
ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli 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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu
zamówienia w wysokości: 20 000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/1003.
Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w
pieniądzu, 2) w gwarancjach bankowych, 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych 4) w
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 (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 1572) 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek
bankowy:Bank Spółdzielczy w Żmigrodzie Oddział w Wołowie, nr rachunku 98 9598 0007 0200
2013 2002 0004 z adnotacją: "wadium - Budowa Śródmiejskiego Obejścia Wołowa (ŚOW) wraz
z wiaduktem nad linią kolejową nr 273 - zaprojektuj i zbuduj" 5. Wadium wniesione w pieniądzu
zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Wadium wniesione w pieniądzu należy
złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby wpłynęło ono na rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Powyższe zalecenie wynika z czasu
trwania rozliczeń międzybankowych. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej
przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym Zamawiającego. 8. Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium w postaci elektronicznej nie może
zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału
dokumentu gwarancyjnego do Gwaranta. 9. Poręczenie, gwarancja lub inny dokument
stanowiący wadium winno zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie
wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego. Dokument ten winien obejmować odpowiedzialność za wszystkie
przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. 10. W przypadku
niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji warunków zamówienia
form wadium (niewniesienie wadium lub wniesienie w sposób nieprawidłowy) oferta wykonawcy
podlegać będzie odrzuceniu. 11. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie, nie później jednak
niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności, o której mowa w art. 98 ustawy
Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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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:

zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ "Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy oraz załącznik nr 8 do SWZ "Wzór 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
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 09:10
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22
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