
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zdzieszowice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413120

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bolesława Chrobrego 34

1.5.2.) Miejscowość: Zdzieszowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 47-330

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4064400

1.5.8.) Numer faksu: 077 4064444

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agasz@zdzieszowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.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 ul. Wschodniej w Zdzieszowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5dafed2c-ac9f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04
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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 00000056/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa ulicy Wschodniej w Zdzieszowicach

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://bip.zdzieszowice.pl/16472/4953/przebudowa-ul-wschodniej-w-zdzieszowicach.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o
udzieleniezamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na
ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza
do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
korespondencjielektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx
oraz Regulaminie ePUAP. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie
miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.

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): 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
wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana
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danychosobowych jest Burmistrz Zdzieszowic może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu
Pani/Panadanych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach z siedzibą przy ul. Chrobrego
34;2)inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Burmistrza Zdzieszowic jest Pan Witold
Trybała,adres e-mail : iod@zdzieszowice.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego pn.:„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (ze środków RFIL w ramach
FunduszuPrzeciwdziałania COVID-19)” (znak sprawy: ZB.271.2.2021), odbiorcami Pani/Pana
danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania woparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. wsprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawieorganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr
14, poz. 67 z późn. zm.)teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat
w przypadkudokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku
postępowaniaw trybie zamówień publicznych; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawyPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana
danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO
prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − w przypadku, gdy wykonanie
obowiązków, októrych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiającymoże żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających
na celusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego; − w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art.
15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby,
którejdane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu
sprecyzowanienazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. −
na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym
korzystanie z prawa dosprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszaćintegralności protokołu oraz jego załączników) − na podstawie art. 18 RODO prawo
żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania
nie ma zastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków
ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − wystąpienie z
żądaniem, o którym mowaw art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − prawo do wniesienia skargi
do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia
danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 17.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na
Wykonawcy obowiązkuinformacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych,
których dane przekazanezostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośredniopozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma
zastosowanie co najmniejjedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Skorzystanie przez
osobę, której daneosobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa
w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani
zmianą postanowieńumowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp.
W postępowaniu oudzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
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mowa w art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZB.271.4.2021

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: Nie

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

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawowym celem zamówienia jest poprawa stanu technicznego drogi, dostosowanie jej
parametrów do wymagań technicznych jakie musi spełniać droga klasy L oraz zapewnienia
właściwego odwodnienia wgłębnego.Droga zlokalizowana jest w miejscowości Zdzieszowice,
gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie. Dane charakterystyczne :
Nawierzchnia bitumiczna - ok. 4650 m2 Chodniki - ok. 1400 m2 Zjazdy - ok. 650 m2 Kanalizacja
deszczowa z rur DN400 kamionkowych przeciskowych glazurowanych 160 kN/m L = 43,0 m
Kanalizacja deszczowa z rur Ø 400 mm PP Pragma ID SN10 L = 596,0 m Kanalizacja
deszczowa z rur Ø 300 mm PP Pragma ID SN10 L = 472,0 m Przykanaliki z rur Ø 200 mm PP
Pragma ID SN10 L = 103,5 m Wpust ściekowy Ø 500 mm z osadnikiem h=0,5m szt. – 34 Trójnik
Ø 200 mm PP skośny szt. - 2 Studzienki rewizyjne betonowe Ø 1000 mm szt. – 39 Studzienki
rewizyjne Ø 1000 mm PP szt. – 3

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-12

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi

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.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie formułuje
warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający
nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej - Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie; 4)
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) wykonał
należycie w okresie ostatnich 5 lat robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3 500 000,00 zł
brutto obejmującą budowę, przebudowę lub remont drogi w rozumieniu art. 3 pkt 6, 7a, 8 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami)
b) skieruje do realizacji zamówienia jedną osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29
kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów. Osoba ta będzie pełnić funkcję Kierownika budowy;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej ofertywezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonymterminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowychśrodków dowodowych:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
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okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz którychroboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlanezostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,a jeżeli wykonawca
z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – inne odpowiednie
dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowizałącznik do SWZ; Jeżeli wykonawca powołuje
się na doświadczenie w realizacji robótbudowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz, o którym mowa powyżejdotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten
bezpośrednio uczestniczył; 2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi
załącznikdo SWZ.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) odpis lub informację z Krajowego
RejestruSądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego
właściwegorejestru potwierdzającego, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jegoreprezentowania, 2) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający
umocowanie doreprezentowania Wykonawcy, gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie
wynika zdokumentów opisanych w pkt 1), 3) zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale II SWZ
wprzypadku polegania na zasobach podmiotu udostępniającego zasób Wykonawcy, 4)
wprzypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
a)pełnomocnictwo, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania ich w
postępowaniu oudzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawiezamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności
wskazanie: -postępowania o zamówienie publicznego, którego dotyczy, - wszystkich
wykonawcówubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniemadresu siedziby, - ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego pełnomocnictwa,
b)oświadczenie, o którym mowa w rozdziale II SWZ (Zamawiający dopuszcza złożenia
tegooświadczenia na formularzu ofertowym);

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 publicznego. W
takimprzypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia
pełnomocnika doreprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarciaumowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka
korespondencja będzieprowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem. 2.
Warunek dotyczącyuprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej (o ile zostałsformułowany), o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp,
zostanie spełniony, jeżeli conajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia posiadauprawnienia do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej i zrealizujeroboty budowlane, do których realizacji te uprawnienia
są wymagane. 3. W odniesieniu dowarunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia (o ile zostałysformułowane) wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać nazdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których tezdolności są wymagane. 4. W przypadku, o którym
mowa w ust. 2 i 3, wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, zktórego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy.

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:
Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków), zamawiający informuje,
iżzmiany umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umownych
stanowiącychzałącznik do siwz.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17
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	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa ul. Wschodniej w Zdzieszowicach
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
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	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zdzieszowice
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413120
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	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: agasz@zdzieszowice.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzieszowice.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-148610-5dafed2c-ac9f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00045371
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-04
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000056/01/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: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzieleniezamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencjielektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/warunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. 4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
	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): 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 wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danychosobowych jest Burmistrz Zdzieszowic może Pani/Pan uzyskać informacje o przetwarzaniu Pani/Panadanych osobowych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach z siedzibą przy ul. Chrobrego 34;2)inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Burmistrza Zdzieszowic jest Pan Witold Trybała,adres e-mail : iod@zdzieszowice.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:„Budowa budynku wielofunkcyjnego w Januszkowicach (ze środków RFIL w ramach FunduszuPrzeciwdziałania COVID-19)” (znak sprawy: ZB.271.2.2021), odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania woparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. wsprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawieorganizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.)teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadkudokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowaniaw trybie zamówień publicznych; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowychbezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawyPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencjeniepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danychosobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7) posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawodostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, októrych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiającymoże żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celusprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznego; − w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, którejdane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanienazwy lub daty zakończonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego. − na podstawie art.16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (przy czym korzystanie z prawa dosprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznegoani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszaćintegralności protokołu oraz jego załączników) − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO (przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania wodniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub wcelu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesupublicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego); − wystąpienie z żądaniem, o którym mowaw art. 18 ust. 1 RODO , nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończeniapostępowania o udzielenie zamówienia publicznego; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy RODO; 8) nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO. 17.2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązkuinformacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazanezostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośredniopozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniejjedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. Skorzystanie przez osobę, której daneosobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowieńumowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp. W postępowaniu oudzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
	4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-12
	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
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi
	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
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej ofertywezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonymterminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowychśrodków dowodowych:1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresieostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz zpodaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz którychroboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlanezostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź innedokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tychdokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu robót budowlanych stanowizałącznik do SWZ; Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robótbudowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżejdotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył; 2)wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wszczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dowykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności orazinformacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznikdo SWZ.
	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: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-19 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-19 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-17



