
 

 

Ogłoszenie nr 546522-N-2020 z dnia 2020-06-02 r. 

Gmina Żukowo: Remont ulicy Jarzębinowej w Leźnie oraz ulicy Pszennej w Baninie poprzez 

wymianę płyt drogowych na nawierzchnię z kostki betonowej w ramach poprawy połączenia 

komunikacyjnego i bezpieczeństwa uczestników ruchu 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
Nie  

 

Nazwa projektu lub programu  
 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, 

których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które 

będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących 

członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub 

więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób 

zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  
Nie  

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie 

postępowania:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie 

oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz 

z danymi do kontaktów:  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  
Nie  

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo 

zamówień publicznych:  

Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Żukowo, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, 

ul. ul. Gdańska  52 , 83-330  Żukowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 58 6858300, 



e-mail ugzukowo@zukowo.pl, faks +48 58 6858300.  

Adres strony internetowej (URL):  

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub 

formatów plików, które nie są ogólnie dostępne  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa  

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania 

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z 

zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających 

jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 

udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone 

w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  

 

I.4) KOMUNIKACJA:  

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL)  
Tak  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo  

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia  
Tak  

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo  

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem  
Nie  

 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  

Elektronicznie  
Nie  

adres  

 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Nie  

Inny sposób:  

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  
Tak  

Inny sposób:  

1)ofertę w postaci elektronicznej nalezy złożyc przez platformę zakupową Zamawiajacego 

https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_zukowo; 2) ofertę w postaci papierowej - nalezy 

złożyc na adres wskazany poniżej, w zamknietej kopercie oznaczonej „OFERTA – Remont 



ulicy Jarzębinowej w Leźnie oraz ulicy Pszennej w Baninie poprzez wymianę płyt drogowych 

na nawierzchnię z kostki betonowej w ramach poprawy połączenia komunikacyjnego i 

bezpieczeństwa uczestników ruchu – część …….. - Nr postępowania ZP.271.29.2020”  

Adres:  

Adres: Gmina Żukowo, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo  

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne  
Nie  

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod 

adresem: (URL)  

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Jarzębinowej w 

Leźnie oraz ulicy Pszennej w Baninie poprzez wymianę płyt drogowych na nawierzchnię z 

kostki betonowej w ramach poprawy połączenia komunikacyjnego i bezpieczeństwa 

uczestników ruchu  

Numer referencyjny: ZP.271.29.2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny  
Nie  

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane  

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  

Tak  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w 

odniesieniu do:  
wszystkich części  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup 

części:  
 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 

jednemu wykonawcy:  
 

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane: Remont ulicy Jarzębinowej w Leźnie oraz ulicy Pszennej w 

Baninie poprzez wymianę płyt drogowych na nawierzchnię z kostki betonowej w ramach 

poprawy połączenia komunikacyjnego i bezpieczeństwa uczestników ruchu. Zamówienie jest 

realizowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Niniejsze zamówienie jest współfinansowane 

ze środków Funduszu Dróg Samorządowych Zamówienie jest podzielone na dwie części: 

Część I - Banino ul. Pszenna Cześć II - Leźno ul. Jarzębinowa  

 

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2  

Dodatkowe kody CPV:  



Kod CPV 

45233120-6 

45233220-7 

71320000-7 

71354000-4 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia):  

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita 

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego 

systemu zakupów)  

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 

lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie  

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone 

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została 

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system 

zakupów:  
miesiącach:    lub dniach: 120  

lub  

data rozpoczęcia:   lub zakończenia:  

 

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji - W terminie do 120 dni licząc od następnego 

po dniu zawarcia umowy (dokumentacja techniczna, roboty budowlane oraz dokumentacja 

powykonawcza wraz z mapą powykonawczą złożoną do zarejestrowania w Starostwie 

Powiatowym w Kartuzach).  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków:  

Informacje dodatkowe  

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: a) Wykonawca dysponuje osobami o kwalifikacjach zawodowych: 

kierownik budowy - osoba posiadająca uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej 

funkcji w budownictwie w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 

upoważniające do kierowania robotami budowlanymi. W przypadku składania na obie części 

- dopuszcza się pełnienie funkcji kierownika budowy przez tą samą osobę w przypadku 

złożenia oferty na realizację obu części zamówienia. Uprawnienia budowlane, o których 



mowa powyżej powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (t.j. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 1186 ze) oraz aktami wykonawczymi do w/w ustawy. Dopuszcza się ważne 

i odpowiadające im uprawnienia nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. 

W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte 

w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo 

budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(tekst jednolity - Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 z późn. zm.). b) Wykonawca dysponuje 

doświadczeniem Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w 

okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zamówienie 

polegające na: Część I: na budowie / przebudowie / remoncie drogi z betonowych materiałów 

rozbieralnych (typu płyty meba / płyty Yomb / płyty drogowe / kostka betonowa/ kostka 

brukowa) o powierzchni utwardzonej w/w materiałami w ramach jednego zamówienia min. 

1.500,00 m2 Część II: na budowie / przebudowie / remoncie drogi z betonowych materiałów 

rozbieralnych (typu płyty meba / płyty Yomb / płyty drogowe / kostka betonowa/ kostka 

brukowa) o powierzchni utwardzonej w/w materiałami w ramach jednego zamówienia min. 

2.000,00 m2 UWAGA Dopuszcza się wykazanie przez wykonawcę w ramach jednego 

zamówienia utwardzenia nawierzchni o łącznej powierzchni min 1500 m2. różnymi 

materiałami spośród w/w np. część nawierzchni z kostki , część nawierzchni płytami itp.) W 

przypadku złożenia oferty na obie części wymaga się wykazania realizacją zamówienia o 

opisanym powyżej zakresie na łącznej powierzchni min. 3.500,00 m2 – dopuszcza się 

wykazanie spełnienia tego warunku na podstawie maksymalnie dwóch zrealizowanych 

zamówień. 1) pod pojęciem „droga” należy rozumieć ulice, drogi, parkingi, place 

manewrowe, ścieżki rowerowe, drogi rowerowe, ciągi pieszo – jezdne, skrzyżowania 

ulic/dróg, ronda. 2) pojęcia „budowa”, „przebudowa”, „remont” należy rozumieć zgodnie z 

definicjami podanymi w art. 4 pkt 17, 18, 19 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2018, poz. 2068 z późn.zm.). Wykonawca wskazuje 

zamówienia zakończone to znaczy wykonane i odebrane przez zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert dla wskazanych zamówień potwierdzających spełnienie 

warunku Wykonawca dołącza do wykazu dokumenty potwierdzające ze wskazane 

zamówienia zostały wykonane należycie, zgodnie ze przepisami prawa budowlanego i 

prawidłowo ukończone.  

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji 

zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: 

Tak  

Informacje dodatkowe:  

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 

ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  

 

 

 

 

 

 

 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU 

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ 

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 

SELEKCJI  

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu  
Tak  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:  
Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP  

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP  

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
1) Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu 

składania ofert wraz z dowodami określające czy te roboty budowlane zostały wykonane 

należycie, zgodnie ze przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone 2) Wykaz 

osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia  

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ 

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W 

CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 

UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP  

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o 

której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 ustawy PZP, pełnomocnictwo - jeśli dotyczy, formularz 

ofertowy, pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia  

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Tak  

Informacja na temat wadium  

Cześć I - 10.000,00 PLN Część II - 15.000,00 PLN  

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

do ofert katalogów elektronicznych:  



Nie  

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych:  

Nie  

Informacje dodatkowe:  

 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty 

zasadniczej:  

 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne)  

Liczba wykonawców    

Przewidywana minimalna liczba wykonawców  

Maksymalna liczba wykonawców    

Kryteria selekcji wykonawców:  

 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w 

formie katalogów elektronicznych:  

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do 

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, 



przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)  

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu 

przedmiotu zamówienia:  
 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji 

elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:  

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą 

warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji 

technicznych w zakresie połączeń:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  

 

Czas trwania:  

 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do 

następnego etapu:  

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  

IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

cena 60,00 

okres rękojmi 40,00 

 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 

nieograniczony)  

Tak  

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych 

bez przeprowadzenia negocjacji  

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

 

Informacje dodatkowe  

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 



przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający 

przewiduje nagrody:  

 

Wstępny harmonogram postępowania:  

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  

 

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą 

odpowiadać wszystkie oferty:  

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom 

poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia:  

 

Informacje dodatkowe:  

 

IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji 

elektronicznej:  

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w 

tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:  

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych 

wysokości postąpień:  

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  

Czas trwania:  

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego 

etapu:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  

Data: godzina:  

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  

 

Informacje dodatkowe:  

IV.5) ZMIANA UMOWY  

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w 



stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) 

Wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 

wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) Zmiana podwykonawcy pod warunkiem 

spełnienia warunków określonych w umowie, 3) Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, 

na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 

ustawy PZP w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca 

jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby 

wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, oraz wykazać, 

iż w stosunku do proponowanego podwykonawca nie zachodzą przesłanki wykluczeniu z 

postępowania określone w art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt 1 ustawy PZP - w tym celu 

wykonawca przedkłada wypełniony przez podwykonawcę oświadczenie (załącznik nr 2B) 

wraz z dokumentami potwierdzającymi brak podstaw do wkluczenia 4) skorzystania z 

podwykonawców w realizacji zamówienia mimo, iż w złożonej ofercie Wykonawca nie 

przewidywał realizacji części zamówienia w podwykonawstwie; 5) Rezygnacja z 

podwykonawstwa, zmiany zakresu zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, 6) 

Wystąpienie konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych m.in. okolicznościami: a) 

siłą wyższa uniemożliwiająca realizację przedmiotu umowy zgodnie z umową oraz mająca 

wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy oraz wysokość wynagrodzenia za 

przedmiot umowy b) zmiana danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjną 

umowy c) Wystąpienia omyłek rachunkowych, pisarskich w treści umowy d) Rezygnacja 

przez zamawiającego z realizacji części umowy e) Zmiana użytych materiałów 7) Zmiana 

wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może nastąpić m.in. w przypadku: a) ) zmiany 

ustawowej stawki podatku VAT. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny 

jednostkowe netto pozostają bez zmian. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. W 

przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto pozostaną bez zmian a 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie powiększona z odpowiednim zastosowaniem 

zwiększonej stawki podatku VAT. b) zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10.10.2002r o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę i/lub zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne w przypadku zmian w przepisach, które nie były znane wykonawcy na dzień 

składania ofert ( nie były opublikowane). Wysokość wynagrodzenia może nastąpić o kwotę 

wynikającą ze zmiany tych stawek o ile wykonawca wykaże iż zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. Zmiany te będą obowiązywać od dnia 

zawarcia przez strony stosowanego aneksu. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować 

wpływ przedmiotowych zmian na koszty wykonania przedmiotu umowy, w szczególności jest 

zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumenty wskazujące na wzrost wynagrodzeń 

minimalnych (w wyniku przedmiotowych zmian) osób biorących udział w realizacji 

zamówienia oraz wykazać wpływ wzrostu kosztów wynagrodzeń na wzrost kosztów realizacji 

umowy. 9) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku pojawienia się 

okoliczności, które w ocenie Zamawiającego wymagają wstrzymania robót np. do czasu 

zajęcia stanowiska przez uprawnione instytucje i podmioty np. konieczność uzyskania 

dodatkowych specjalistycznych opinii i ekspertyz itp, 10) zmiana umowy w przypadku zmian 

technologicznych o ile są korzystne dla Zamawiającego a: a) pozwalają na zaoszczędzenie 

kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót; b) pozwalają na zaoszczędzenie 

czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 11) zmiany umowy związanej z koniecznością 



zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu 

odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji 

projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 

prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy, 12) 

zmiany umowy w przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji 

projektowej warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, występowania 

niewybuchów lub niewypałów, występowania znalezisk archeologicznych które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu umowy, 13) zmiany umowy w przypadku odbiegających w sposób 

istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenu budowy, w 

szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 

instalacji lub innych obiektów budowlanych, 14) zmiany umowy w przypadku odbiegających 

w sposób istotny od przyjętych warunków terenu budowy, w szczególności gdy warunki 

gruntowe lub gruntowo - wodne będą niekorzystne i zajdzie konieczność dokonania zmian 

kontrukcyjnych 15) zmiany umowy w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu 

umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na 

zmiany obowiązującego prawa, 16) zmiany umowy w przypadku wystąpienia 

niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty 

inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 17) zmiany 

umowy w przypadku nadzwyczajnej zmiany okoliczności, o których mowa w art. 357[1] § 1 

Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbędnym do usunięcia rażącej straty Wykonawcy, 18) 

zmiana postanowień umowy w przypadku ograniczenie zakresu robót przy jednoczesnym 

zmniejszeniu wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji. 19) 

zmiany umowy w przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych 

warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót, w 

szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych umową, normami lub innymi 

przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność 

wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okolicznościami, za które Wykonawca 

ponosi odpowiedzialność, 20) zmiany umowy w przypadku odmowy wydania przez właściwe 

organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 21) 

zmiany umowy w przypadku niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności 

do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, 22) 

w innych sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a 

mających charakter zmian nieistotnych w rozumieniu z art. 144 ust 1e ustawy PZP 23) jeśli 

łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 11 ust 8 ustawy PZP i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 

umowie 24) zmian terminu realizacji zamówienia i/lub zwiększenie wynagrodzenia 

związanych z rozpoznaniem terenu w zakresie konieczności przeprowadzenia badań 

ratowniczych 25) odstąpienia od realizacji części zamówienia. W przypadku ograniczenia 

zakresu robót określonych przez Zamawiającego wysokość wynagrodzenia Wykonawcy 

może zostać zmniejszona o wartość wyliczoną w oparciu o dane zawarte w ofercie (kosztorys 

ofertowy) i na podstawie protokołu sporządzonego przez strony umowy. 26) Zmiana w 

wynagrodzeniu, zmiana terminu realizacji zamówienia w związku z wprowadzeniem zmian w 

stosunku do dokumentacji technicznej w postaci prac dodatkowych, robót zamiennych/ 

równoważnych na uzasadniony wniosek Wykonawcy, Zamawiającego i w sytuacji 

konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych, usprawnienia 

procesu budowlanego, usunięcia wad ukrytych w dokumentacji projektowej, uzyskania 

lepszego efektu użytkowego przedmiotu zamówienia. 27) zmiana terminu w związku z 

prowadzeniem przez innych inwestorów, gestorów sieci równolegle prac co powoduje kolizję 



w zakresie realizacji niniejszego przedmiotu zamówienia bądź uzależnia wykonanie 

niniejszego przedmiotu zamówienia od wcześniejszego ukończenia prac prowadzonych przez 

innych gestorów sieci lub inwestorów zmiana terminu nastąpi o ilość dni podczas których 

wykonawca nie mógł prowadzić robót budowlanych ze względu na kolizję. 28) zmiany w 

zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku wstrzymania robót 

budowlanych (termin umowny zostanie wydłużony o uzasadniony technologicznie czas na 

wykonanie robót) np. ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiają 

kontynuowanie prac bez uszczerbku na ich jakość ich wykonania i zostają wstrzymane 

decyzją inspektora nadzoru. 29) zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w 

przypadku pojawienia się okoliczności, które w ocenie Zamawiającego wymagają 

wstrzymania robót do czasu zajęcia stanowiska przez uprawnione instytucje i podmioty np. 

konieczność uzyskania dodatkowych uzgodnień, specjalistycznych opinii i ekspertyz. 30) 

zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zlecenie wykonania 

robót zamiennych, robót dodatkowych mających wpływ na termin wykonania zamówienie 

podstawowego 31) zmiany w sposobie fakturowania i terminów zapłat za faktury. 32) Zmiana 

wynagrodzenia ze względu na zmiany materiałów, technologii wykonania robót . Na zmianę 

materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do SIWZ i oferty 

Wykonawcy bezwzględnie wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego. Zmiana nastąpi w 

oparciu o wykonany kosztorys zamienny sprawdzony i zweryfikowany przez Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca wykona kosztorys zamienny w oparciu o dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte w kosztorysie ofertowym. 33) Zmniejszenie wynagrodzenia w 

przypadku braku konieczności uzyskania zaświadczenia zezwalającego na realizację prac 34) 

Zmiana wynagrodzenia ze względu na podjęcie decyzji o pozostawieniu części istniejącej 

nawierzchni i w związku z tym rezygnacja z ułożenia nawierzchni zgodnie z dokumentacją 

projektowa. Wykonawca wykona kosztorys zamienny w oparciu o dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte w kosztorysie ofertowym.  

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu:  
Data: 2020-06-18, godzina: 12:00,  

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

 

Wskazać powody:  

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu  

> polski  

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert)  

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie 

całości lub części zamówienia: Nie  

IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy PZP Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 



wykonawcę / podwykonawcę osób bezpośrednio realizujących niniejsze zamówienie na 

podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy. Wymóg ten dotyczy czynności w trakcie 

realizacji zamówienia wykonywanych przez pracowników fizycznych a w szczególności: 

wykonanie podbudowy, prace polegające na wykonaniu nawierzchni. Wykonawca przed 

podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy na sumę stanowiącą 7 % zaoferowanej ceny brutto.  

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  

 

 

Część nr:  1 Nazwa:  Część I Banino ul. Pszenna:  

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:1) W ramach zadania do wykonania m.in: Wykonanie projektu technicznego 

jezdni oraz realizacja robót budowlanych drogi o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm o 

szerokości zmiennej oscylującej w okolicach 5,5 m i długości ok. 480 mb wraz z 

wyniesionymi obustronnie krawężnikami oraz sięgaczami w ulicę Polnego Wiatru oraz drogi 

odchodzące od ul. Pszennej.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233120-6, 45233220-7, 71320000-7, 

71354000-4 

 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach: 120 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

Część nr:  2 Nazwa:  Część II Leźno ul. Jarzębinowa 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa 

innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane: W ramach zadania do wykonania jest m.in: Wykonanie projektu technicznego 

jezdni oraz realizację robót budowlanych drogi o nawierzchni z kostki betonowej o gr. 8 cm o 

szerokości zmiennej oscylującej w okolicach 5,5 m i długości ok. 670 mb wraz z 

wyniesionymi obustronnie krawężnikami.  

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 71354000-4, 45233120-6, 45233220-7, 

71320000-7 



 

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 
Wartość bez VAT:  

Waluta:  

 

4) Czas trwania lub termin wykonania:  
okres w miesiącach:  

okres w dniach: 120 

data rozpoczęcia:  

data zakończenia:  

5) Kryteria oceny ofert:  

Kryterium Znaczenie 

cena 60,00 

okres rękojmi 40,00 

 

6) INFORMACJE DODATKOWE: 
 

 

 

 


