Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062085/01 z dnia 2021-05-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01 – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311080366
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Kolska Szosa 64
1.5.2.) Miejscowość: Turek
1.5.3.) Kod pocztowy: 62-700
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński
1.5.7.) Numer telefonu: +48 63 222 31 10
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat.turek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.powiat.turek.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 drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01 – etap II
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-29a37c63-ba1d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00062085/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-24 08:29
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003807/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01 – etap II
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://miniportal.uzp.gov.pl/
http://zdp.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/10021/status/rodzaj/wzp/zwr/0/
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/
zdp@powiat.turek.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielnie 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: zdp@powiat.turek.pl
Zamawiający nie dopuszcza niżej wymienionych środków porozumiewania się czy komunikacji:
- za pośrednictwem operatora pocztowego,
- za pośrednictwem posłańca,
- osobiste doręczenie przesyłki, zapytania, dokumentów, oświadczeń, wyjaśnień lub oferty.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego , musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na EPUAP ma dostęp do formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku, formularza do komunikacji
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Instrukcji użytkownika systemu miniPortal - ePUAP oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).Wykonawca przystępując do
niniejszego postępowania akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Instrukcji
użytkownika systemu miniPortal - ePUAP oraz zobowiązuje się przestrzegać jego
postanowień.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
wynosi 150 MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania do skrzynki ePUAP.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID
postępowania do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich
postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję "Dla Wykonawców" lub ze strony głównej z zakładki
"Postępowania" .Ofertę, a także oświadczenia o jakich mowa w Rozdziale XXI ust. 1 oraz XII ust.7

2021-05-24 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00062085/01 z dnia 2021-05-24

SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Ofertę, załączniki
do oferty w tym oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy pzp, podmiotowe środki
dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostepniającego zasoby sporządza się w
postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych formatach danych w szczególności w formatach txt, rtf,
pdf,doc, docx,odt. oraz z godnie z zapisami 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): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE Ll 19 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym
dalej „RODO") informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Turku;
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod
adresem e-mail: zdp@powiat.turek.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, prowadzonym w
trybie przetargu nieograniczonego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lat, 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 P.Z.P., związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w
przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie
dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających
na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników );
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu oraz przypadków , o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania , w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
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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 którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.271.03/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 3132679,21 PLN
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 wykonanie robót budowlanych dotyczących
Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka 1+967,52 do 4+795,01 – etap II
na długości 2,828 km.
Zakres robót:
1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty ziemne
3) Odwodnienie korpusu drogowego
4) Podbudowy
5) Nawierzchnie
6) Roboty wykończeniowe
7) Elementy ulic
8) Inne roboty
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
1) Kosztorys ofertowy- załącznik nr 8 do SWZ
2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych załącznik nr do 9 SWZ
3) Dokumentacja projektowa załącznik nr 10 do SWZ
4) Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)– załącznik 7 do SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 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: Kryteria oceny ofert są następujące:
a) cena oferty brutto - 80 %
b) okres gwarancji i rękojmi - 20 %
Oferty będą oceniane przez komisję przetargową metodą punktową w skali 100-punktowej (1% = 1
pkt).8. Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się ofertę, która otrzyma największą liczbę punktów po
zsumowaniu punktacji obu kryteriów oraz spełni wymagania ustawy PZP oraz niniejszej SWZ. 9.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom pzp
oraz niniejszej SWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria określone wSWZ.
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: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 20
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, zgodnie z art 57 ustawy pzp, mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone poniżej:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
a) doświadczenie zawodowe
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie: co najmniej jedno zamówienie przebudowa/rozbudowa/budowa/remont drogi polegające na ułożeniu nawierzchni jezdni
bitumicznej na długości minimum 2 km lub 10.000 m2.
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Zamawiający nie dopuszcza aby wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w
postępowaniu sumował roboty o określonej przez zamawiającego wartości tak aby łącznie
wykazać minimalną powierzchnię.
b) kwalifikacje zawodowe
- osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, iż dysponuje kierownikiem
budowy - 1 (jedna) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w specjalności inżynieryjnej drogowej w zakresie do
kierowania robotami budowlanymi.
Jednocześnie osoby spełniające powyższy warunek to również osoby, których odpowiednie
kwalifikacje zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych w tym Prawo
budowlane lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej,
Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do
wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te
kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
uzna warunki udziału w postępowaniu za spełnione, jeżeli spełniać je będą wszyscy wykonawcy
łącznie. Zamawiający nie wymaga spełniania wszystkich warunków udziału w postępowaniu
przez każdego z wykonawców.
W przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia składają oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane
wykonują poszczególni wykonawcy – załącznik nr 11 do SWZ.
Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
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: Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi
stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości , daty, miejsca wykonania
i podmiotów , na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających
czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty załącznik nr 5 do SWZ;
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za 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 informacja o podstawie do
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 6 do SWZ;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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7. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone
albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii. Pełnomocnictwo należy złożyć w
takiej samej formie jak oferta tj. 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 tez 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
upełnomocnionego. (jeżeli dotyczy):
b) kosztorys ofertowy – załącznik nr 8 do SWZ w formie elektronicznej (opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale XXXVII ust. 3 załącznik nr 4 do
SWZ formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę (jeżeli dotyczy):
d) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo
do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego dokument ustanawiający pełnomocnika, lub upoważnienie pełnomocnika w formie elektronicznej
(opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonym
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę. (jeżeli dotyczy):
e) oświadczenia o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. w zakresie wskazanym przez
zamawiającego pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
(oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. 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.)
f) oświadczenie (dot. wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, rozdział
XX ust.3), o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy pzp w pod rygorem nieważności w formie
elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci
elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę. (jeżeli dotyczy) załącznik nr 11 do SWZ.
g) dokument potwierdzający wniesienie wadium (jeżeli Wadium będzie wniesione w innej formie
niż pieniądz) w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub
w postaci elektronicznej opatrzonym podpisem zaufanym lub podpisem osobistym a następnie
zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 40.000,00 zł słownie:
czterdzieści tysięcy złotych i 00/100
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp..
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium 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
dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w następujący sposób:
1) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu wykonawca nie ma obowiązku załączać
dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium do oferty:
a) wykonawca wpłaca wadium w wymaganej kwocie przelewem na rachunek bankowy
Zarządu Dróg Powiatowych w Turku w banku
Getin Noble Bank Spółka Akcyjna
numer rachunku 08 1560 0013 2037 7341 1000 0003
z opisem: Przebudowa drogi powiatowej nr 4507P w m. Dziewiątka – etap II.
b) wadium w pieniądzu wniesione za pomocą przelewu bankowego będzie uważane za
skuteczne tylko wówczas, gdy przed upływem składania ofert kwota wniesionego wadium będzie
uznana na rachunku zamawiającego,
2) w przypadku gwarancji i poręczeń:
a) wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci
elektronicznej, a następnie szyfruje wraz z plikami stanowiącymi ofertę.
b) dokument powinien określać:
- nazwę zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego),
gwaranta/ poręczyciela (podmiot udzielający gwarancji/poręczenia) oraz adres ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem
- kwota gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia, obejmujący cały okres związania ofertą nie krótszy niż
termin związania ofertą
- bezwarunkowe, nieodwołalne oraz płatne na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu
pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w
sposób nieprawidłowy lub wykonawca nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu
związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust 1-5
Ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach i w sytuacjach określonych w art. 98 ust 6
Ustawy Pzp.
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6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty i wskazywać: postępowanie którego dotyczy, wszystkich Wykonawców
ubiegających się wspólne o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres
umocowania.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale XXI ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3.W odniesieniu do warunków udziału wskazanych w rozdziale XX dotyczących kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których
te zdolności są wymagane (art. 117 ust. 3 Pzp).
4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.
5. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana umowy jest możliwa w zakresie:
1) zmiany terminu wykonania umowy,
2) zmiany zakresu prac,
3) zmiany wynagrodzenia,
2. Strony przewidują możliwość zmiany terminu określonego w § 2 ust. 3 projektu Umowy w
przypadku zaistnienia następujących okoliczności, mających wpływ na realizację umowy:
1) wystąpienia siły wyższej, rozumianego jako niezależne od Stron i niezawinione przez nie
losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec, w szczególności: wojnę, zamach
terrorystyczny, katastrofy naturalne, pożar, powódź, trzęsienie ziemi, burzę, huragan, strajk,
pandemia, epidemia,
2) nietypowych, niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe
wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac, normach lub innych
przepisach wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania
prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność,
3) przekroczenia terminów z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu
przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego, a także działań i zaniechań
osób trzecich,
4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
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5) odkrycia zabytku albo stanowiska archeologicznego lub wprowadzenia istotnej dla
przedsięwzięcia zmiany formy jego ochrony,
6) udzielenia przez Zamawiającego innego zamówienia publicznego, którego wykonanie będzie
mieć bezpośredni wpływ na realizację prac w ramach niniejszej Umowy,
7) wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez
inne podmioty robotami, o czas niezbędny do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji.
3. Strony przewidują możliwość zmiany zakresu prac, obejmujące:
1) wykonanie prac wynikających z dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, które
nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót;
2) wykonanie rozwiązań zamiennych w stosunku do projektowanych w dokumentacji
projektowej;
3) zwiększenie lub zmniejszenie ilość robót objętych kosztorysem ofertowym;
4) pominięcie części robót lub wykonanie roboty zamiennej.
4. Podstawą do zmian określonych w ust. 3 projektu umowy jest protokół konieczności,
sporządzony przez Strony.
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadkach określonych w ust. 3, (projektu umowy)
jeżeli zmiany te miały wpływ na koszty wykonania umowy; podstawą do obliczenia wysokości
zmienionego wynagrodzenia są w szczególności kosztorysy dotyczące wykonania dodatkowych
lub innych czynności, sporządzone w oparciu o ceny wskazane w ofercie.
6. Zmiany, o których mowa w ust. 2, 3 i 5 (projektu umowy) mogą być dokonane po złożeniu
pisemnej propozycji zmian przez Stronę, która wnosi o ich dokonanie oraz wykazaniu przez nią,
że zaszły przesłanki do dokonania zmiany. Zmiany mogą nastąpić, jeżeli okoliczności ich
dokonania nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one niezbędne do
należytego wykonania umowy, do osiągnięcia jej celu lub do optymalizacji kosztów bądź jakości
przedmiotu umowy, w tym poprzez użycie rozwiązań i materiałów nowszych lub o lepszych
parametrach, aniżeli pierwotnie przewidziane.
7. Zmiana zakresu prac, w tym na skutek ograniczenia zakresu zamówienia, nie może
przekroczyć wartości 20% wynagrodzenia określonego w §8 ust. 1.(projektu umowy)
8. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek istotnych zmian bez pisemnego polecenia
Zamawiającego.
9. Należne Wykonawcy wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 8 (projektu umowy) , ulegnie
zmianie w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług – w stosunku do
niezafakturowanej części wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy zostanie doliczony
podatek VAT zgodny z obowiązującą stawką.
Projektowane postanowienia umowy - stanowią załącznik do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-08 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ePUAP: ZDP_TUREK
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-08 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-07
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