
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego -
przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330960575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cisowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Manowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-015

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.5.7.) Numer telefonu: 94 3407276

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd@powiat.koszalin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pzd.powiat.koszalin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego -
przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62370a35-702f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007987/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-17 08:36
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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 00000843/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa i remont dróg powiatowych w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego - przebudowa pobocza w pasie drogi powiatowej nr 3525Z w m. Stare Bielice

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

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: Kontakt pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym odbywać się będzie w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformy zakupowej platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Zamawiający rekomenduje przekazywanie dokumentów w postępowaniu w formacie plików PDF jako
załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism obowiązującego w
korespondencji tradycyjnej. 2.Komunikacja za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta
Użytkownika. 3.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 w formie elektronicznej za pośrednictwem
Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po
których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.4Zamawiający będzie
przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 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 Platformy do konkretnego wykonawcy.5.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. 6.Zamawiający, 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
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0.,d) włączona obsługa JavaScript,e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny
obsługujący format plików .pdf, f) Platforma 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.7.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje8. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w
szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu
składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta
zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w
przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
Pzp.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności
logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje
dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje10.Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.

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 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016r. str. 1) zwanego dale „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) Administratorem Pani/Pana
danych osobowych u Zamawiającego jest Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie reprezentowany przez
Dyrektora PZD w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo; Tel. 94 3424276, fax 94 3424426, e-mail:
pzd@powiat.koszalin.pl;2) Inspektorem ochrony danych w PZD w Koszalinie jest P. Danuta Mokrzycka,
Tel. 943424430, e-mail: iod.pzd@powiat.koszalin.pl;3) 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;4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy Pzp przy czyn Zamawiający będzie przestrzegał zasad ograniczenia jawności wynikające
z art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty
świadczące usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne a także organy władzy publicznej, które na
mocy odrębnych przepisów SA uprawnione do stepu do dokumentacji niniejszego postępowania;5)
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, a
jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym
zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, okres przechowywania wynikający dla tego
postępowania w przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r, w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.);6) Obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;7) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany;8) Posiada Pani/Pan:a) Na podstawie art. 15 RODO prawo
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dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust 3 ustawy Pzp,
skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia
danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa 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 przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 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;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) 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 których mowa w art. 20 RODO;c) Na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO2.Informacje o ograniczeniachNa podstawie art. 8 a ust. 5 ustawy Pzp
Zamawiający informuje, że:1) W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust.
1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osobowy, której
dane dotyczą, wskazania dodo takowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu
(art. 8a ust. 2 ustawy Pzp);2) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie
ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielnie
zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp)3) W przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
zamawiający może żądać od osoby. Której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp).3.Obowiązek informacyjny Wykonawcy1) W przypadku, gdy
Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pozyskał bezpośrednio lub pośrednio
dane osobowe osób fizycznych, których te dane dotyczą i które przekazuje Zamawiającemu, jest
zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem tych osób, wynikającego z art. 13 i
art. 14 RODO.2) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia
oświadczenia o następującej treści:„Oświadczam(y), że w wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne
przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy)w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia
publicznego w niniejszym postępowaniu”.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZD261.1.2021.GBP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane stanowiące przebudowę pobocza w pasie drogi
powiatowej nr 3525Zw m. Stare Bielice w związku z przebudową i remontem dróg powiatowych
w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zamówienie obejmuje przebudowę
pobocza na odcinku o długości 705,21m. i szerokości 1m.Konstrukcja pobocza:- istniejące
podłoże gruntowe,- stabilizacja gruntu na głębokość 18 cm Rm =2,5 MPa - podbudowa
zasadnicza grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie,-
podsypka cementowo – piaskowa 1:4 grubości 3 cm,- kostka betonowa 10 x 20 cm, grubości 8
cm, wibroprasowana, niefazowa klasy 140W/w konstrukcja zostanie ograniczona opornikami
betonowymi 12x20 cm ułożonymi na ławie betonowej z oporem.W ramach zadania zostanie
ułożony kolektor o długości 130m. z rur PCV o średnicy 160 mm oraz wbudowane będą żeliwne
wpusty deszczowe jezdniowo – krawężnikowe C25 0 H220 o wym. 530 x 366 x 220mm (pod
ciągiem pieszym po przeciwnej stronie pobocza z kostki betonowej).Szczegółowy zakres robót
określa przedmiar robót, dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robót budowlanych stanowiące odpowiednio załączniki nr 8,9 i 10 do SWZ.Ponadto
warunki wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 7 do
niniejszej specyfikacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami: 1) Kryterium: „cena oferty brutto” (Cn) – 60 pktW kryterium „cena oferty
brutto”, oferta z najniższą ceną , otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, pozostałe oferty
proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru: Cn = (najniższa cena brutto w złożonych ofertach :
cena brutto oferty ocenianej) x 60 pkt W kryterium „cena oferty brutto” oferta może otrzymać
maksymalnie 60 punktów.2) Kryterium „okres gwarancji” (Gn) – 40 pktMinimalny wymagany okres
gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W
przypadku określenia w ofercie dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji oferta ta zostanie oceniona
jak dla 60 miesięcznego okresu gwarancji.Oferty w kryterium „okres gwarancji” otrzymają liczbę
punktów wynikająca ze wzoru: Gn = (okres gwarancji w badanej ofercie : najdłuższy okres gwarancji w
zbiorze ofert) x 40 pkt W kryterium okres gwarancji oferta może otrzymać maksymalnie 40 punktów.W
celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający
będzie posługiwał się następującym wzorem: Pn = Cn + GnPn – łączna ilość punktów przyznana
ofercie n Cn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium „cena oferty brutto”Gn – liczba punktów
przyznana ofercie n w kryterium „ okres gwarancji”n- numer ofertyZamawiający wybierze jako
najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który nie będzie podlegał wykluczeniu, spełni warunki udziału w
postępowaniu a złożona przez niego oferta uzyska największą łączną liczbę punktów (Pn).

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

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: 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 udziału w
postępowaniu dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający
nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.2) Uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie
określa szczegółowego warunku w tym zakresie.3) Sytuacji ekonomicznej lub
finansowejZamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie4) Zdolności
technicznej lub zawodoweja)Wykonawca zobowiązany jest udokumentować wykonanie w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na
budowie poboczy lub chodników lub dróg o nawierzchni z kostki betonowej, przy czym każda
wykonana robota musi dotyczyć ułożenia kostki betonowej na powierzchni min. 500 m2 i
wartości brutto zadania min. 50.000 PLN.b)Wykonawca musi dysponować osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności osobą która będzie pełnić funkcję
kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane upoważniające do kierowania robotami
drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia.

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:
oświadczenie Wykonawcy w zakresie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną
ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do
SWZ. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty –
zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
przedmiotu zamówienia - dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej
uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1)Wykonawca winien złożyć:a)Formularz ofertowy zgodny co do treści ze wzorem zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ; b)Oświadczenia Wykonawcy zgodne co do treści ze wzorem zawartym
w załączniku nr 2 do SWZ; c)Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę - jeżeli dotyczy
d)Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji niniejszego zamówienia zgodne co do treści ze wzorem zawartym w załączniku nr 3 do
SWZ - jeżeli dotyczy2) Oferta, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone w oryginale. 3)
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
pełnomocnika. 4) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub
złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich
złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie. 5)Postanowień pkt 4 nie stosuje się, jeżeli
przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub kryteriami
określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka
dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.

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: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Oferty składane wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna itp.) 1) Wykonawcy mogą wspólnie
ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3) Do oferty wspólnej Wykonawcy
dołączają pełnomocnictwo. 4) Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym w toku
postępowania i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 5) Oferta
wspólna, składana przez dwóch lub więcej Wykonawców, powinna spełniać następujące
wymagania: a) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z SWZ; b) sposób składania
dokumentów w ofercie wspólnej: - dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców składających ofertę
wspólną we własnym imieniu; - dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, formularz
cenowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik Wykonawców w imieniu
wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną; c) kopie dokumentów dotyczących
każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych Wykonawców. 6)
Przed podpisaniem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek
przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą, co najmniej: a) zobowiązanie do
realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację
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przedmiotu zamówienia, b) określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, c) czas
obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia
oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi

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:
Zamawiający na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian umowy
w stosunku do treści oferty w zakresie:1)zmiany terminu wykonania umowy w przypadkach
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu
umowy w pierwotnym terminie:a) wystąpienie przerw w wykonywaniu przedmiotu umowy, z
powodów za które odpowiada Zamawiający,b) w następstwie okoliczności, których nie można
było przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac (np. siły wyższej),c) gdy wystąpią niekorzystne
warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z
powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami i innymi przepisami,
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym
okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność (np.
wysokie lub niskie temperatury, silne wiatry, długotrwałe i obfite opady deszczu i śniegu),2)na
skutek wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a
zmiany umowy spowodowane tymi okolicznościami są warunkiem wykonania umowy lub są
korzystne dla Zamawiającego,3)na skutek wystąpienia zdarzenia o charakterze zewnętrznym,
którego nie można było przewidzieć oraz którego skutkom nie można było zapobiec,2.W
przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń wymienionych w ust. 1pkt.1 ewentualne
przedłużenie terminu wykonania może nastąpić o czas niezbędny do realizacji przedmiotu
umowy w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.3.Wszystkie
zmiany umowy wymienione w ust. 1 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą
żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.4.Zmiany umowy nie wymagające
sporządzenia aneksu:a)zmiana nazwy stron, siedzib stron, danych teleadresowych, rachunku
bankowegob) zmiana polegająca na dopuszczeniu do wykonywania części zamówienia
(wartości lub procentowej części) podwykonawcy, który nie został wskazany w ofercie, po
wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego,c) zmiana polegająca na dopuszczeniu do
wykonywania przez podwykonawców tej części zamówienia (wartości lub procentowej części),
która nie została wskazana w ofercie do podzlecenia, po wcześniejszej akceptacji przez
Zamawiającego d) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia i deklarowanych przez
Wykonawcę w ofercie e) zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy, na zasoby którego
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem że Wykonawca wykaże
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca za
zasoby którego wykonawca powoływał się w trakcie prowadzonego postępowania.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:
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w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający rekomenduje przekazywanie dokumentów w postępowaniu w formacie plików PDF jako załączniki do wiadomości z zachowaniem układu i sposobu sporządzania pism obowiązującego w korespondencji tradycyjnej. 2.Komunikacja za pośrednictwem Platformy wymaga założenia konta Użytkownika. 3.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 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.4Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. 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 Platformy do konkretnego wykonawcy.5.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. 6.Zamawiający, 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) Platforma 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.7.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy Pzp.9. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje10.Oferta winna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną.
	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 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r. str. 1) zwanego dale „RODO”, Zamawiający informuje, że:1)	Administratorem Pani/Pana danych osobowych u Zamawiającego jest Powiatowy Zarząd Dróg w Koszalinie reprezentowany przez Dyrektora PZD w Koszalinie, ul. Cisowa 21, 76-015 Manowo; Tel. 94 3424276, fax 94 3424426, e-mail: pzd@powiat.koszalin.pl;2)	Inspektorem ochrony danych w PZD w Koszalinie jest P. Danuta Mokrzycka, Tel. 943424430, e-mail: iod.pzd@powiat.koszalin.pl;3)	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;4)	Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp przy czyn Zamawiający będzie przestrzegał zasad ograniczenia jawności wynikające z art. 96 ust. 3a i 3b ustawy Pzp; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne a także organy władzy publicznej, które na mocy odrębnych przepisów SA uprawnione do stepu do dokumentacji niniejszego postępowania;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zakończono postępowania o udzielenie zamówienia, okres przechowywania wynikający dla tego postępowania w przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r, w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. nr 14, poz. 67 ze zm.);6)	Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy Pzp; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;7)	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;8)	Posiada Pani/Pan:a)	Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b)	Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (zgodnie z art. 8a ust 3 ustawy Pzp, skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawa 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 przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony 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;
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9)	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 których mowa w art. 20 RODO;c)	Na podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO2.Informacje o ograniczeniachNa podstawie art. 8 a ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że:1)	W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osobowy, której dane dotyczą, wskazania dodo takowych informacji, mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 2 ustawy Pzp);2)	Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego lub konkursu (art. 8a ust. 4 ustawy Pzp)3)	W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby. Której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia (art. 97 ust. 1a ustawy Pzp).3.Obowiązek informacyjny Wykonawcy1)	W przypadku, gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego pozyskał bezpośrednio lub pośrednio dane osobowe osób fizycznych, których te dane dotyczą i które przekazuje Zamawiającemu, jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego względem tych osób, wynikającego z art. 13 i art. 14 RODO.2)	W przypadku, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści:„Oświadczam(y), że w wypełniłem(liśmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem(liśmy)w celu ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu”.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: PZD261.1.2021.GBP
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 1) Kryterium: „cena oferty brutto” (Cn) – 60 pktW kryterium „cena oferty brutto”, oferta z najniższą ceną , otrzyma maksymalną liczbę punktów w tym kryterium, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, przy zastosowaniu wzoru: Cn = (najniższa cena brutto w złożonych ofertach : cena brutto oferty ocenianej) x 60 pkt W kryterium „cena oferty brutto” oferta może otrzymać maksymalnie 60 punktów.2) Kryterium „okres gwarancji” (Gn) – 40 pktMinimalny wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny punktowany okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. W przypadku określenia w ofercie dłuższego niż 60 miesięcy okresu gwarancji oferta ta zostanie oceniona jak dla 60 miesięcznego okresu gwarancji.Oferty w kryterium „okres gwarancji” otrzymają liczbę punktów wynikająca ze wzoru: Gn = (okres gwarancji w badanej ofercie : najdłuższy okres gwarancji w zbiorze ofert) x 40 pkt W kryterium okres gwarancji oferta może otrzymać maksymalnie 40 punktów.W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionymi wyżej kryteriami Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem: Pn = Cn + GnPn – łączna ilość punktów przyznana ofercie n Cn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium „cena oferty brutto”Gn – liczba punktów przyznana ofercie n w kryterium „ okres gwarancji”n- numer ofertyZamawiający wybierze jako najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy, który nie będzie podlegał wykluczeniu, spełni warunki udziału w postępowaniu a złożona przez niego oferta uzyska największą łączną liczbę punktów (Pn).
	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
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: 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: oświadczenie Wykonawcy w zakresie w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020r. poz. 1076 z późn. zm.) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ. Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, dotyczy także spółki cywilnej, gdzie oświadczenie składa każdy ze wspólników odrębnie.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ,2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia - dot. osoby która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającej uprawnienia upoważniające do kierowania robotami drogowymi w zakresie przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ.
	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: Nie
	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: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-04 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_koszalin
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-04 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-02



