Ogłoszenie nr 2021/BZP 00043713 z dnia 2021-04-29

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660 w miejscowości Michałówka”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MODLIBORZYCE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409608
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Piłsudskiego 63
1.5.2.) Miejscowość: Modliborzyce
1.5.3.) Kod pocztowy: 23-310
1.5.4.) Województwo: lubelskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski
1.5.7.) Numer telefonu: 158715079
1.5.8.) Numer faksu: 158717102
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@modliborzyce.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://modliborzyce.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:

„Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660 w miejscowości Michałówka”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b78c333d-a8ce-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043713
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-29
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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 00003697/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Remont drogi gminnej od km 0+000 do km 0+660 w miejscowości Michałówka
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://modliborzyce.pl/
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: 6.1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
zamowienia@modliborzyce.pl 6.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto
na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 6.3. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP).6.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku i Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. 6.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania na ePUAP. 6.6. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Podczas komunikacji przez miniPortal i ePUAP należy
posługiwać się ID postępowania wskazanym w załączniku do SWZ oraz dostępnym na stronie
postępowania w miniPortalu (Uwaga – podczas komunikacji nie należy podawać ID postępowania,
który generuje się automatycznie w ogłoszeniu o zamówieniu). Dane postępowanie można wyszukać
również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców”
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.6.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania ofert) w szczególności
składanie oświadczeń, wniosków zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
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postępowania o którym mowa w pkt 6.6.).6.8. Zamawiający może również komunikować się z
Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl 6.9. Dokumenty
elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 6.8. adres e-mail. 6.10.
Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego za pośrednictwem dedykowanego formularza
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji) lub za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e-mail: zamowienia@modliborzyce.pl z wnioskiem o
wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie ż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do
Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert. W przypadku gdy wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynie w terminie, zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień
SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie
wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
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 w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Modliborzyce, reprezentowana przez Burmistrza Modliborzyc (adres:
Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce; kontakt: adres e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl , telefon
kontaktowy (15) 8715 079;2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę
kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail: inspektor@cbi24.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 zadania pn.: „Remont drogi gminnej od w km
0+000 do km 0+660 w miejscowości Michałówka”, prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp.5. Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy 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
przepisanych 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.Informacje zawarte SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: INW.271.1.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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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: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi gminnej od w km 0+000 do km 0+660 w
miejscowości Michałówka”Jest to droga gminna wewnętrzna, położona na dz. o nr. ewid. 89 i
335. Zakres robót wykonywany będzie na odcinku 660m, w którym zostanie wykonane
wzmocnienie podbudowy, uzupełnienie ubytków oraz remont nawierzchni na odcinku 660m o
szerokości 3,00m. Szczegółowy zakres robót przedstawiony jest w przedmiarze. Szczegółowe
informacje, dotyczące opisu, zakresu i warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawiera Dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik Nr 7 do SWZ. Zamówienie należy wykonać w
szczególności zgodnie z dokumentacją projektową,2.3. Wykonawca, któremu zostanie udzielone
zamówienie udzieli Zamawiającemu okresu gwarancji na całość prac objętych, które wchodzą w
skład realizacji inwestycji. Minimalny wymagany okres gwarancji na roboty wynosi 36 miesięcy
licząc od daty wskazanej w protokole odbioru końcowego. Wykonawca może zaproponować
dłuższy okres, maksymalnie przedłużając okres minimalny o dodatkowe 24 miesięcy co będzie
uwzględnione podczas oceny i badania ofert na zasadach określonych w rozdziale 14 do SWZ kryteria oceny ofert. Okres rękojmi za wady jest równy okresowi gwarancji. 2.4. Dodatkowe
wymagania Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie
zatrudnienia osób, o których mowa w art. 95 ustawy PZP. Wykonawca lub podwykonawca
zobowiązuje się, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia będzie zatrudniał na podstawie
umowy o pracę, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy osoby na stanowiskach robotniczych
wykonujące roboty (fizyczne) budowlane. Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji oraz
egzekwowania wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy zostały określane w
projektowanym postanowieniu umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do SWZ. 2.5. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości, złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy, tzn.
oferty przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
2.6. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Tym samym Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy.2.7.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 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: 14.5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
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.

8.1.3. spełniają warunki udziału w zakresie:8.1.3.4. zdolności technicznej lub
zawodowej8.1.3.4.1. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał należycie:- co najmniej 1 robotę budowlaną w
zakresie budowy, przebudowy (modernizacji) lub remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o
wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. 8.1.3.4.2. Zamawiający uzna warunek za
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: dysponuje lub będzie dysponował: - jedną (1) osobą,
która będzie pełniła funkcję kierownika robót, posiadająca uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej. Osoby posiadające
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi powinny posiadać uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz.
1333 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12
ust.1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią
przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 20 ze
zm.)
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:
oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt
7.5.2. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt
8.1.1 SWZ – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 3 do SWZ;9.3. Oświadczenie wskazane w pkt
9.1.1 SWZ składa Wykonawca, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz każdy podmiot na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 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
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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.
Wzór wykazu stanowi załącznik Nr 4 do SWZ.Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w
realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami,
wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył;9.1.3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, sporządzonego zgodnie
załącznikiem Nr 5 do SIWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

7.5.1. Formularz Ofertowy - dokument składany w formie elektronicznej opatrzony
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzony podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną, wraz z wymaganymi załącznikami,
sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego załącznik Nr 1 do SWZ. 7.5.2.
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
w zakresie wskazanym w rozdziale 8 SWZ, sporządzone i wypełnione według wzoru
stanowiącego załącznika Nr 2 do SWZ. Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak
podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert,
tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca, w przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z ww.
oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 7.5.3.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy – jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z dokumentów o których mowa w pkt 7.5.8., 7.5.4. Pełnomocnictwo,
o którym mowa w rozdziale 1 pkt 1.5. SWZ – w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców. 7.5.5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania
wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym
mowa w rozdziale 8 ust. 8.4.-8.6. SWZ (jeżeli dotyczy).7.5.6. Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. (jeżeli dotyczy).Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców,
którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej
sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile
dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby
upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub w innym dokumencie.7.5.7.
Wadium – jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7.5.8.
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Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru potwierdzającego, że osoba
działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.Wykonawca nie jest
zobowiązany do złożenia tych dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające
dostęp do tych 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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące
złotych 00/100), które może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 299).10.2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem
na rachunek bankowy Zamawiającego: 47 8717 1123 2010 1000 2118 0035 - Bank Spółdzielczy
Ziemi Kraśnickiej Oddział w Modliborzycach. W tytule przelewu należy wpisać: Wadium INW.271.1.1.2021. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna je za
wniesione skutecznie jedynie w przypadku wpływu pieniędzy na rachunek bankowy
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.10.3. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert, tj. do 14.05.2021 r. godz. 10:00 i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą. 10.4. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia
musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełnić co
najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki
powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP tj.:a) wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust.
1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;b)
wykonawca, którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia
publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta
została wybrana.2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do
zapłaty całej kwoty wadium,3) powinno być nieodwołalnie i bezwarunkowo oraz płatne na
pierwsze żądanie,4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą,5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa
przedmiotowego postępowania,6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest Gmina
Modliborzyce,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 ustawy PZP), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą
treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z
jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum).10.5. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium
w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3
ustawy PZP zostanie odrzucona.10.6. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium
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określa art. 98 ustawy PZP.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w rozumieniu art. 58 ustawy)
muszą spełniać następujące wymogi:1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do
ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego; 2)
pełnomocnictwo – dokument wytworzony w postaci elektronicznej – musi zostać złożone wraz z
ofertą i oprócz identyfikacji pełnomocnika powinno zawierać także informacje wskazujące o: a)
postępowaniu, którego dotyczy, b) wszystkich wykonawcach wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy wraz z określeniem adresu i siedziby. 3)
pełnomocnictwo to musi być udzielone przez każdego z wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do reprezentowania każdego z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.1.5.2. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. 1.5.3. Wspólników spółki cywilnej/konsorcja obowiązują przepisy dotyczące
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 58
ustawy.7.5.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale 8 SWZ, sporządzone i wypełnione według
wzoru stanowiącego załącznika Nr 2 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te
potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.7.5.6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. (jeżeli dotyczy).Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji
których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni
wykonawcy. Wykonawcy składają oświadczenia (o ile dotyczy) w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawców zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej
lub w innym dokumencie.oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.5.2. SWZ, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego w pkt 8.1.1 SWZ – wzór oświadczenia stanowi
załącznik Nr 3 do SWZ;9.3. Oświadczenie wskazane w pkt 9.1.1 SWZ składa Wykonawca,
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot
na którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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:

16.1. Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik Nr 6 do SWZ.16.2. Złożenie oferty
jest jednoznaczne z akceptacją przez Wykonawcę projektowanych postanowień umowy.16.3.
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Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art.
454-455 ustawy Pzp oraz w projektowanych postanowieniach umowy.1. Zamawiający, na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w
umowie:1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadku:a) przestojów i/lub opóźnień
zależnych od Zamawiającego – zmiana o czas przestoju, opóźnienia zależnego od
Zamawiającego;b) poleceń wydawanych przez Inspektora Nadzoru mających wpływ na termin
wykonania, lecz nie wynikających z uchybień Wykonawcy - zmiana o termin przewidziany przez
Inspektora Nadzoru na wykonanie polecenia;c) wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiające wykonanie robót – fakt ten musi zostać zgłoszony Zamawiającemu i zostać
potwierdzony przez inspektora w dzienniku budowy – zmiana o udokumentowany czas
występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie robót, za wyjątkiem
okresu występowania warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonania robót, ale
charakterystycznych dla danej pory roku;d) wystąpienia na terenie budowy niewybuchów,
niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagały wstrzymania wykonania robót
budowlanych przez Wykonawcę – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać
roboty;e) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót
budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robot dodatkowych lub
zamiennych;f) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej – termin umowy może
zostać wydłużony o czas niezbędny na usunięcie wad w projekcie,g) konieczności uzyskania
decyzji, uzgodnień, i/lub opinii mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn
niezależnych od Wykonawcy – zmiana o czas, w którym Wykonawca nie mógł wykonywać robót,
związany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnień i/lub opinii;h) zwiększenie zakresu
przedmiotu umowy (udzielenie robót dodatkowych, których mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 ustawy
PZP lub zwiększenia zakresu na podstawie art. 455 ust 2 ustawy PZP)i) w przypadku
wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania
terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas
trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w
szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy
losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności.
Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe,
nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub
skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne,
działania wojenne (zbrojne) i tym podobne zdarzenia, które utrudniają lub uniemożliwiają
całkowicie lub częściowo realizację zadania, zmieniają w sposób istotny warunki jego
realizacji.Więcej informacji w załączniku Nr 6 do SWZ.
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: 2021-05-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na
ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12
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