
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rąbiń”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywiń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050570

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Krzywiń

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-010

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655170525

1.5.8.) Numer faksu: 655170676

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzywin.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:

„Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rąbiń”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d3c8b49-80c8-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015095/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 13:45
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004311/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych

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
www.platformazakupowa.pl/pn/krzywin

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:
www.platformazakupowa.pl/pn/krzywin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/krzywin2. W celu skrócenia
czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a
Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za
datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich
przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres
poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: maciej.gubanski@krzywin.pl,
mikolaj.zak@krzywin.pl.Jednocześnie Zamawiający informuje że zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp,
kontakt ustny, w tym telefoniczny możliwy jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne dla
przebiegu postępowania.3. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania,
zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na
platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami
adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.4. Wykonawca jako podmiot
profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na
platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii
lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a)
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stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b) 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,c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f) Platformazakupowa.pl działa według standardu
przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g) 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.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym
można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@krzywin.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7) w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.8) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
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przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RIG.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej m. Rąbiń od km 0+000 do km 0+154
(od drogi powiatowej Nr 3908P do ul. Kościelnej) wraz z przebudową istniejącego przepustu w
km 0+084. W ramach przebudowy projektuje się poszerzenie istniejącej jezdni, budowę
chodników i odwodnienia jezdni z częściową przebudową - wymianą elementów istniejącej
kanalizacji deszczowej.Drogę na całym odcinku zaprojektowano o przekroju drogowym
posiadającą jezdnię o szerokości 4,00m, z tym że na skrzyżowaniu z drogą powiatową na
długości 25,00m poszerzono jezdnię do szerokości 5,00m. Także na połączeniu drogi z ul.
Kościelną zaprojektowano poszerzenie do szerokości 6,00m, dostosowując się do stanu
istniejącego. Jezdnię zaprojektowano o spadku daszkowym ze spadkami poprzecznymi 2%.
Koronę drogi zaprojektowano o szerokości 7,00m z poboczem po stronie lewej szerokości 1,00m
a po stronie prawej szerokości 2,00m, spadek poprzeczny pobocza 5%. Zabezpieczenie
krawędzi nawierzchni należy wykonać z krawężników betonowych typu drogowego o wymiarach
12x25cm ułożonych na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.Konstrukcję nawierzchni
zaprojektowano na podłożu G-3 jako: • warstwę odcinającą grubości 15cm z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa • podbudowę grubości 20 cm z kamienia łamanego o
uziarnieniu ciągłym frakcji 0-63mm • podsypkę cementowo-piaskową grubości 5cm •
nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8 cm typu „BEHATON” W km 0+084 zaprojektowano
przebudowę istniejącego przepustu rurowego Ø50cm dług. 7,00m na przepust z rur PEHD
Ø80cm długości 10,00m. Rury posadowiono na fundamencie grub. 20cm z kamienia łamanego
o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-31,5 mm. Spadek podłużny przepustu 1%.Ponadto w zakres
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przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem wchodzi wykonanie wszelkich innych robót
objętych dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawierają:• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,•
dokumentacja projektowa,• kosztorys ofertowy „ślepy”,• przedmiary robót.Prace należy wykonać
zgodnie z dokumentacją techniczną (projektami budowlanymi, projektami wykonawczymi,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami ofertowymi), stanowiącymi
załącznik do niniejszej specyfikacji.Wykonawca będzie przeprowadzał na własny koszt pomiary i
badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót
określonych w ST. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 3 -
letniego okresu gwarancji i rękojmi - okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.

4.2.5.) Wartość części: 0 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 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: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt2) Okres gwarancji i
rękojmi (G)  – waga kryterium 40 pkt2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) –
waga 60 pkt cena najniższa brutto*C = ------------------------------------------------ x 60 pkt cena oferty
ocenianej brutto* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniua) Podstawą
przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym.b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 40
%Kryterium będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres
gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej: najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu (podany w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga),
wg niżej podanego wzoru: Okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej G= --------------------------------------
------------------------------- x 40 pkt Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert- oferta o
najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi otrzyma 40 pkt.Uwaga!Okres gwarancji i rękojmi nie może być
krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku,
gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości dłuższy niż 72 miesiące licząc od daty
podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres
gwarancji jako 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji
jakości i rękojmi niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10
ustawy PzZamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane warunki
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oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp, spełnia wymagania określone w
niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów.W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie
punktów wygra ta z niższą ceną.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach
oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów
za wszystkie kryteria, wg wzoru: Ł = C + Ggdzie:Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria C –
punkty przyznane w kryterium „Cena” G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt2) Okres gwarancji i rękojmi (G)  –
waga kryterium 40 pkt2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60
pkt cena najniższa brutto*C = ------------------------------------------------ x 60 pkt cena oferty ocenianej
brutto* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniua) Podstawą przyznania
punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym.b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie
Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2) Okres gwarancji i
rękojmi (G) – waga 40 %Kryterium będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o
wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej: najdłuższy okres
gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (podany w miesiącach,
licząc od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga), wg niżej podanego wzoru: Okres gwarancji i
rękojmi w ofercie badanej G= --------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert- oferta o najdłuższym okresie gwarancji
i rękojmi otrzyma 40 pkt.Uwaga!Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i
nie dłuższy niż 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca
zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości dłuższy niż 72 miesiące licząc od daty podpisania
protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres
gwarancji jako 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu
gwarancji jakości i rękojmi niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 10 ustawy PzZamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który
spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp,
spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów.W
przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów wygra ta z niższą ceną.3. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria, wg wzoru: Ł =

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015095/01 z dnia 2021-03-09

2021-03-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



C + Ggdzie:Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria C – punkty przyznane w kryterium
„Cena” G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”4. W toku badania i oceny
ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w
tym zaoferowanej ceny.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą.

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia obejmuje przebudowę drogi gminnej m. Rąbin od km 0+000 do km 0+754
długości 0+754 km.Drogę na całym odcinku zaprojektowano do wykonania z jezdnią szerokości
4,00m, z tym że na odcinku od km 0+000 do km 0+054 o przekroju półulicznym z istniejącym
krawężnikiem typu ulicznego i chodnikiem, natomiast od km 0+054 do km 0+754 o przekroju
drogowym. Jezdnię zaprojektowano o przekroju daszkowym ze spadkami poprzecznymi
2%.Szerokość korony drogi od km 0+000 do km 0+168 zachować istniejącą, natomiast od km
0+168 do km 0754 przewidziano koronę drogi o szerokości 6,00m. spadki poprzeczne pobocza
5%. Zabezpieczenie krawędzi nawierzchni, tak samo na szerokości jezdni na początku drogi i na
końcu drogi, wykonane z krawężników betonowych typu drogowego o wym. 12x25cm ułożonych
na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15.Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano na
podłożu G-3 jako:• warstwę odcinającą grubości 15cm z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=2,5Mpa,• podbudowę grubości 20cm z kamienia łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0-
63mm,• podsypkę cementowo-piaskową grubości 5cm,• nawierzchnię z kostki betonowej grub. 8
cm typu „BEHATON”,Ponadto w zakres przedmiotu zamówienia objętego zamówieniem wchodzi
wykonanie wszelkich innych robót objętych dokumentacją projektową i Specyfikacją
Techniczną.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają:• specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót budowlanych,• dokumentacja projektowa,• kosztorys ofertowy
„ślepy”,• przedmiary robót.Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną
(projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, kosztorysami
ofertowymi), stanowiącymi załącznik do niniejszej specyfikacji.Wykonawca będzie
przeprowadzał na własny koszt pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami
kontroli jakości materiałów i robót określonych w ST. Na przedmiotowe zadanie Zamawiający
wymaga udzielenia co najmniej 3 - letniego okresu gwarancji/rękojmi - okres gwarancji stanowi
kryterium oceny ofert.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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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: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt2) Okres gwarancji i
rękojmi (G)  – waga kryterium 40 pkt2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) –
waga 60 pkt cena najniższa brutto*C = ------------------------------------------------ x 60 pkt cena oferty
ocenianej brutto* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniua) Podstawą
przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym.b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca
poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2) Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 40
%Kryterium będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres
gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej: najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert
niepodlegających odrzuceniu (podany w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga),
wg niżej podanego wzoru: Okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej G= --------------------------------------
------------------------------- x 40 pkt Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert- oferta o
najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi otrzyma 40 pkt.Uwaga!Okres gwarancji i rękojmi nie może być
krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku,
gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości dłuższy niż 72 miesiące licząc od daty
podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres
gwarancji jako 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji
jakości i rękojmi niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10
ustawy PzZamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane warunki
oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp, spełnia wymagania określone w
niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów.W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie
punktów wygra ta z niższą ceną.3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach
oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów
za wszystkie kryteria, wg wzoru: Ł = C + Ggdzie:Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria C –
punkty przyznane w kryterium „Cena” G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”4.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

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: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi
kryteriami oceny ofert:1) Cena (C) – waga kryterium 60 pkt2) Okres gwarancji i rękojmi (G)  –
waga kryterium 40 pkt2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1) Cena (C) – waga 60
pkt cena najniższa brutto*C = ------------------------------------------------ x 60 pkt cena oferty ocenianej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015095/01 z dnia 2021-03-09

2021-03-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



brutto* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniua) Podstawą przyznania
punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w
Formularzu Ofertowym.b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie
Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2) Okres gwarancji i
rękojmi (G) – waga 40 %Kryterium będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o
wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej: najdłuższy okres
gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (podany w miesiącach,
licząc od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga), wg niżej podanego wzoru: Okres gwarancji i
rękojmi w ofercie badanej G= --------------------------------------------------------------------- x 40 pkt
Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert- oferta o najdłuższym okresie gwarancji
i rękojmi otrzyma 40 pkt.Uwaga!Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i
nie dłuższy niż 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca
zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości dłuższy niż 72 miesiące licząc od daty podpisania
protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres
gwarancji jako 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu
gwarancji jakości i rękojmi niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art.
226 ust. 1 pkt 10 ustawy PzZamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który
spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp,
spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów.W
przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów wygra ta z niższą ceną.3. Punktacja
przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie
uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria, wg wzoru: Ł =
C + Ggdzie:Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria C – punkty przyznane w kryterium
„Cena” G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”4. W toku badania i oceny
ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w
tym zaoferowanej ceny.5. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą.

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej:Dla I części zamówienia:a) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na budowie lub przebudowie
drogi o długości minimum 100 mb lub budowę parkingów lub placów manewrowych o
powierzchni minimum 500 m2 o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, przy czym w ramach
ww. robót budowlanych wykonana została nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.Dla II
części zamówienia:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2
świadczenia polegające na budowie lub przebudowie drogi o długości minimum 500 mb lub
budowę parkingów lub placów manewrowych o powierzchni minimum 2500 m2 o nawierzchni z
kostki brukowej betonowej, przy czym w ramach ww. robót budowlanych wykonana została
nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej.Dla obu części zamówienia:b) dysponuje
osobą/osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
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wcześniej obowiązujących przepisów prawa. (przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa
wymagana będzie na dzień podpisania umowy).

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. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,2. Oświadczenie 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 2019 r. poz. 369), z innym
Wykonawca, 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 – załącznik nr 3 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;3.
Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów prawa - załącznik nr 5 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
n/d

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy2. Kosztorys ofertowy3. Pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z
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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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw
do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

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. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą być
dopuszczalne w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych w niżej
wymienionych przypadkach:a) zmiany ustawowej stawki podatku VAT,b) zmiany terminu
wykonania zadania w przypadkach określonych w § 2 umowy,c) wprowadzenia robót
zamiennych,d) wprowadzenia robót dodatkowych,e) zmiany formy zabezpieczenia należytego
wykonania umowy,f) zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany
osób wymienionych przez strony do realizacji umowy,g) zmiany formy prawnej prowadzenia
działalności gospodarczej przez Wykonawcę,h) zmiany podwykonawcy lub podwykonawców na
etapie realizacji niniejszej umowy; (w tym wypadku, jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy lub podwykonawców dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 wymienionej ustawy,
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca
lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/krzywin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-23
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	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Rąbiń”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Krzywiń
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050570
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Rynek 1
	1.5.2.) Miejscowość: Krzywiń
	1.5.3.) Kod pocztowy: 64-010
	1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
	1.5.7.) Numer telefonu: 655170525
	1.5.8.) Numer faksu: 655170676
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@krzywin.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.krzywin.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:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4d3c8b49-80c8-11eb-86b1-a64936a8669f
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015095/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 13:45
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004311/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: www.platformazakupowa.pl/pn/krzywin
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w postaci elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/krzywin2.	W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: maciej.gubanski@krzywin.pl, mikolaj.zak@krzywin.pl.Jednocześnie Zamawiający informuje że zgodnie z art. 61 ust. 2 ustawy Pzp, kontakt ustny, w tym telefoniczny możliwy jest tylko w odniesieniu do informacji, które nie są istotne dla przebiegu postępowania.3.	Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy.4.	Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.5.	Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,b)	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,c)	zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,d)	włączona obsługa JavaScript,e)	zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,f)	Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,g)	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.
	3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: n/d
	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.2)	administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@krzywin.pl3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8)	posiada Pani/Pan:a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9)	przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie przysługuje Pani/Panu:a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RIG.271.3.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 0 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 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: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1)	Cena (C) – waga kryterium 60 pkt2)	Okres gwarancji i rękojmi (G)  – waga kryterium 40 pkt2.	Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)	Cena (C) – waga 60 pkt cena najniższa brutto*C = ------------------------------------------------ x 60 pkt cena oferty ocenianej brutto* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniua)	Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b)	Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2)	Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 40 %Kryterium będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej: najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (podany w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga), wg niżej podanego wzoru: Okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej G= --------------------------------------------------------------------- x 40 pkt Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert- oferta o najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi otrzyma 40 pkt.Uwaga!Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości dłuższy niż 72 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości i rękojmi niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PzZamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów.W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów wygra ta z niższą ceną.3.	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria, wg wzoru: Ł = C + Ggdzie:Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria C – punkty przyznane w kryterium „Cena” G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	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: Okres gwarancji i rękojmi
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 150 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: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:1)	Cena (C) – waga kryterium 60 pkt2)	Okres gwarancji i rękojmi (G)  – waga kryterium 40 pkt2.	Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:1)	Cena (C) – waga 60 pkt cena najniższa brutto*C = ------------------------------------------------ x 60 pkt cena oferty ocenianej brutto* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniua)	Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.b)	Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.2)	Okres gwarancji i rękojmi (G) – waga 40 %Kryterium będzie punktowane przez zamawiającego w oparciu o wyliczenie arytmetyczne: [okres gwarancji i rękojmi podany w ofercie badanej: najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert niepodlegających odrzuceniu (podany w miesiącach, licząc od daty odbioru końcowego)] x 40 (waga), wg niżej podanego wzoru: Okres gwarancji i rękojmi w ofercie badanej G= --------------------------------------------------------------------- x 40 pkt Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi ze wszystkich ofert- oferta o najdłuższym okresie gwarancji i rękojmi otrzyma 40 pkt.Uwaga!Okres gwarancji i rękojmi nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 72 miesiące, licząc od daty odbioru końcowego. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi jakości dłuższy niż 72 miesiące licząc od daty podpisania protokołu odbioru, Zamawiający do obliczenia punktacji w tym kryterium przyjmie okres gwarancji jako 72 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę krótszego okresu gwarancji jakości i rękojmi niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PzZamawiający przyzna realizację zamówienia wykonawcy, który spełnia wymagane warunki oraz którego oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Pzp, spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji i uzyska najwyższą liczbę punktów.W przypadku dwóch ofert o tej samej liczbie punktów wygra ta z niższą ceną.3.	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą łączną ilość punktów za wszystkie kryteria, wg wzoru: Ł = C + Ggdzie:Ł – łączna ilość punktów za wszystkie kryteria C – punkty przyznane w kryterium „Cena” G – punkty przyznane w kryterium „Okres gwarancji i rękojmi”4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.5.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
	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: Okres gwarancji i rękojmi
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ,2. Oświadczenie 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 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, 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 – załącznik nr 3 do SWZ;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 2. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 4 do SWZ;3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa - załącznik nr 5 do SWZ;
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: www.platformazakupowa.pl/pn/krzywin
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 09:05
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-23



