
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Otwockim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OTWOCKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014848593

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bohaterów Westerplatte 36

1.5.2.) Miejscowość: Karczew

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-480

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 227806421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@powiat-otwocki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.powiat-otwocki.pl/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Otwockim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-591df2b9-b700-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056712/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-17 15:14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056712/01 z dnia 2021-05-17

2021-05-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002304/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa lub budowa dróg powiatowych w Powiecie Otwockim (część I)

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 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0

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://www.soldea.pl/epz/epz/indexpostepowaniazamawiajacy.php?
s=0cffc2ec8e87e77abda1045b6a821b7c531ee3d0

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: określone
w 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 ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie ul. Bohaterów Westerplatte 36, 05-480
Karczew tel. 22 780 64 21• inspektorem ochrony danych osobowych w Zarząd Dróg Powiatowych w
Otwocku jest Pani Daria Bartnicka, email: iod@powiat-otwocki.pl ,• Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego,• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96
ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dalej „ustawa Pzp”; • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy
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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;•
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15
RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;• nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-15/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

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

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderskiej w Karczewie polegającej na budowie
chodnika a) Prace należy wykonać na odcinku od ul. Kościelnej (wraz z pracami wskazanymi w
projekcie na ul. Kościelne) do ul. Ordona b) Należy się dowiązać do istniejącego chodnika, który
został wybudowany w 2020 r.c) Zamawiający informuje, że na realizację zamówienia po
podpisaniu umowy przekaże na podstawie protokołu przekazania materiały brukarskie:- kostkę
Holland koloru czerwonego o grubości 8 cm w ilości 640 m2- kostkę Holland koloru szarego o
grubości 8 cm w ilości 300 m2- krawężniki 100 x 30 x 15 w ilości 400 mb- obrzeża 100 x 30 x 8 w
ilości 30 mb,- płytki z wypustami żółta w ilości 20 m2 d) pozostałe materiały niezbędne do
realizacji zamówienia Wykonawca zakupi we własnym zakresie e) Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowejf) Po zakończonych robotach Wykonawca
wykona dokumentację powykonawcza, w skład której wchodzić będą między innymi wyniki
badań, atesty, deklaracje zgodności, dokumentacja fotograficzna, zawiadomienie o
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wprowadzeniu stałej organizacji ruchu oraz inne dokumenty wskazane przez Inspektora,
dokument potwierdzający fakt złożenia inwentaryzacji powykonawczej ,g) Prace należy
prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa pracy przy
wykonywaniu robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do opracowania, zatwierdzenia i
wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych robotach
Wykonawca wprowadzi nową stałą organizację Ruchu. h) Wykonawca zobowiązany jest do
zagospodarowania we własnym zakresie materiałów pochodzących z rozbiórki chodnikai)
UWAGA: WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WPROWADZENIA STAŁEJ
ORGANIZACJI RUCHU ZGODNIE Z ZAŁĄCZONYM PROJEKTEM – OZNAKOWANIE
POZIOME I PIONOWE

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 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:

4.3.2.) 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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2772W ul. Świderskiej w Karczewie polegającej na wymianie
nawierzchni parkingu zlokalizowanego w pasie drogowyma) Prace należy wykonać na odcinku
około 33 mb określonym na załączniku mapowym,b) Prace wykonywane będą w rejonie ul.
Ordonac) Wykonanie robót ziemnych poprzez wykonanie korytowania na średnią głębokość 53
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cm mierzoną od góry nawierzchni parkingu, koryto musi być wyprofilowane oraz zagęszczone
przy czym współczynnik zagęszczenia musi wynosić Is≥ 1,0.d) Ustawienie na długości około 33
mb od strony nawierzchni jezdni opornika betonowego 12 x 25 x 100 cm na ławie z oporem
betonu cementowego C12/15 e) Powstałą szczelinę wynoszącą nie więcej niż 3 cm pomiędzy
nawierzchnią jezdni, a krawężnikiem należy dosiąc do równej krawędzi i zalać masą na bazie
bitumu,f) Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej z mieszanki kruszywa
naturalnego frakcji 0-16 mm, o grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm, warstwa odsączająca
musi być wyprofilowana oraz zagęszczona przy czym współczynnik zagęszczenia musi wynosić
wykonanie Is≥ 1,0.g) Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm- warstwa górna o
grubości po zagęszczeniu 20 cm, przy czym stosunek modułu wtórnego E2 do pierwotnego E1
musi być mniejszy bądź równy 2,2, a E1 musi wynosić min. 80MPa,h) Wykonanie nawierzchni
parkingu o szerokości około 5 m z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo –
piaskowej gr. min. 5 cm z kostki brukowej prostokątnej 10X20 cm –o grubości 8 cm koloru
szarego, zaś kostką brukową prostokątną 10 x 20 cm o grubości 8 cm koloru grafitowego należ
rozdzielić miejsca postojowe, sposób wykonania nawierzchni parkingu uzgodnić z Inspektorem
wyznaczonym przez Zamawiającego, nawierzchnia parkingu musi być zamulona piaskiem, i)
Prace należy prowadzić z zachowaniem odpowiednich przepisów i instrukcji bezpieczeństwa
pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, wykonawca jest zobowiązany do opracowania,
zatwierdzenia i wprowadzenia Czasowej Organizacji Ruchu na czas budowy. Po zakończonych
robotach Wykonawca przywróci Stałą organizację Ruchu. j) Pracowników, materiał oraz
niezbędny sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawcak) Wykonawca
zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie materiałów pochodzących z
rozbiórki chodnikal) Po zakończonych robotach Wykonawca wykona dokumentację
powykonawcza, w skład której wchodzić będą między innymi wyniki badań, atesty, deklaracje
zgodności, dokumentacja fotograficzna, zawiadomienie o wprowadzeniu czasowej organizacji i
przywróceniu stałej organizacji ruchu oraz inne dokumenty wskazane przez Inspektora

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 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:

4.3.2.) 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
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2701W ul. Widocznej w Majdanie polegająca na dobudowie
chodnikaa) Prace polegające na wykonaniu kanału technologicznego należy wykonać na
odcinku od drogi serwisowej S17 do zjazdu do działki nr 213/15 z obr. 15 gmina Wiązowna,
natomiast pozostałe prace polegając w szczególności na wykonaniu chodnika należy wykonać
na odcinku od istniejącego chodnika do ul. Wesołej (w kierunku drogi serwisowej S17) – mapa
zakresu robót dotyczących budowy chodnika – załącznik Nr 14b) Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia znajduje się w dokumentacjach projektowychc) Po zakończonych robotach
Wykonawca wykona dokumentację powykonawcza, w skład której wchodzić będą między innymi
wyniki badań, atesty, deklaracje zgodności, dokumentacja fotograficzna, zawiadomienie o
wprowadzeniu czasowej organizacji i przywróceniu stałej organizacji ruchu oraz inne dokumenty
wskazane przez Inspektora, dokument potwierdzający fakt złożenia inwentaryzacji
powykonawczej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 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:

4.3.2.) 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: inne.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
dla części I1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.2) O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki dotyczące:d) zdolności technicznej i
zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
najmniej 1 zamówienia, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie
lub przebudowie drogi w zakresie wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego co najmniej
kategorii min. Z o długości nie mniejszej niż 150 mb, która i informację o tym, czy usługa została
wykonana zgodnie z umową, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługa została wykonane, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty b) dysponuje lub będzie dysponował
osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako projektanta posiadającego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi posiadającym: uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej, bez
ograniczeń, wydane na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada
doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum
jednym zadaniem polegającym na budowie/ rozbudowie / przebudowie drogi publicznej
minimum klasy Z o długości nie mniejszej niż 150 mbdla części IId) zdolności technicznej i
zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co
najmniej 1 zamówienia, które dotyczyło wykonania robót budowlanych polegających na budowie
lub przebudowie drogi w zakresie wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego co najmniej
kategorii min. Z, która i informację o tym, czy usługa została wykonana zgodnie z umową, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa została
wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji
niniejszego zamówienia, jako projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi posiadającym: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej, bez ograniczeń, wydane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum jednym zadaniem polegającym
na budowie/ rozbudowie / przebudowie drogi publicznej minimum klasy Z określonych uprawnień
budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
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budowlane, oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w
sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa 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 z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.
65).dla części IIId) zdolności technicznej i zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże
że:a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami
prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 zamówienia, które dotyczyło
wykonania robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi w zakresie
wykonania chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego co najmniej kategorii min. Z o długości nie
mniejszej niż 100 mb, która i informację o tym, czy usługa została wykonana zgodnie z umową,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa
została wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne dokumenty b) dysponuje lub będzie dysponował osobą, którą skieruje do realizacji
niniejszego zamówienia, jako projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi posiadającym: uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynieryjnej – drogowej, bez ograniczeń, wydane na podstawie
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiada doświadczenie na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót drogowych na minimum jednym zadaniem polegającym
na budowie/ rozbudowie / przebudowie drogi publicznej minimum klasy Z o długości nie
mniejszej niż 100 mb

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:
a) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 3, 4, 5, 6 podstaw wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów,
na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 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 wystawione 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 dokumenty - Zamawiający nie wymaga
złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie.
Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w
SIWZc) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich uprawień i
doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik do SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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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:
20) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołącza do oferty
oświadczenie z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni wykonawcy.21)
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. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 1) Zmiany terminu
wykonania umowy o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie
wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji:a) wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości) na żądanie Zamawiającego
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie
ponad 48 godzin,b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych,c) istotnej zmiany w dokumentacji dot.
przedmiotu umowy dokonanej na wniosek Zamawiającego,d) wystąpienia znalezisk
archeologicznych bądź niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych,e)
wystąpienia awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania
Wykonawcy,f) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z jej postanowieniami w tym niedopuszczenia do realizacji przedmiotu umowy (w części lub w
całości) bądź wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części lub w całości)
przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.2) Zamiany osobowe:a)
zmiana osób, realizujących przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej
równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub w innych
ustawach,b) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od
których wymagano określonego doświadczenia lub wykształcenia na inne legitymujące się
doświadczeniem lub wykształceniem spełniającym wymóg określony w SiWZ,c) zmiany osoby
pełniącej funkcję Inspektora nadzoru.3) Zmiany organizacji spełnienia świadczenia w zakresie
zmiany zasad dokonywania odbiorów świadczonych robot budowlanych. 4) Zmiany terminu
płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzonych do umowy.5) Zmiany wysokości
wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług.6) Zmiany umowy w
przypadku wydłużenia okresu gwarancji i rękojmi z powodu zmian wprowadzonych do umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA
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8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-01 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/login.php?
ret_link=%2Fepz%2Fepz%2Ftablica.php%3FLogout%3DTrue&type=notLogged

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-01 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-30

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP/P-15/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 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:
	4.3.2.) 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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 35 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:
	4.3.2.) 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: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 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:
	4.3.2.) 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: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: a)	oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie art. 108 ust .1 pkt 3, 4, 5, 6 podstaw wykluczenia z postępowania.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: b)	wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z 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 wystawione 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 dokumenty - Zamawiający nie wymaga złożenia do oferty informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie. Zamawiający wymaga wykazania tylko zamówień niezbędnych dla spełnienia warunku określonego w SIWZc)	wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi wraz z informacjami na temat ich uprawień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik do SWZ
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-01 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://www.soldea.pl/epz/epz/login.php?ret_link=%2Fepz%2Fepz%2Ftablica.php%3FLogout%3DTrue&type=notLogged
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-01 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-30
	8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:



