Ogłoszenie nr 2021/BZP 00081130/01 z dnia 2021-06-11

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
˜Remont dróg i chodników. Etap I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM.
WINCENTEGO WITOSA W MOKRZESZOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 000115306
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ˜111
1.5.2.) Miejscowość: ˜Mokrzeszów
1.5.3.) Kod pocztowy: ˜58-160
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: ˜748508736
1.5.8.) Numer faksu: ˜748508700
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜administracja@mokrzeszow.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.mokrzeszow.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

˜państwowa jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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 dróg i chodników. Etap I
2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-01b5eb22-cab6-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00081130/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: ˜01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 21:12
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00024920/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 remont dróg i chodników
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
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
https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜1.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za
pośrednictwem miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl Korzystanie z miniPortalu przez
Wykonawcę jest bezpłatne.2. Instrukcja korzystania z miniPortalu: https://www.uzp.gov.pl/ezamowienia2/miniportal - w przypadku posiadania konta na miniPortalu - zgłoszenie do postępowania
wymaga zalogowania Wykonawcy do miniPortalu;- w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na
miniPortalu – należy w zakładce „Postępowania”, „Lista postępowań otwartych” wybrać niniejsze
postępowanie oraz korzystając z polecenia „Zgłoś się do udziału w postępowaniu” przejść do
Formularza rejestracyjnego. 3. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu
elektronicznego:3.1. dla dokumentów w formacie „pdf” zaleca się podpis w formatem PAdES,3.2.
dokumenty w formacie innym niż „pdf” zaleca się podpisywać formatem XAdES.4..Niezbędne
wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:4.1.1. stały dostęp do sieci
Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 2 mb/s,4.2. komputer klasy PC lub MAC, o
następującej konfiguracji: pamięć min 4GB RAM, Procesor Intel IV 4GHZ, jeden z systemów
operacyjnych- MS Windows 7, Mac OS x 10.4, Linux lub ich nowsze wersje,4.3. zainstalowana
dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, w najnowszej wersji, w przypadku Internet
Explorer minimalnie wersja 10.0,4.4. włączona obsługa JavaScript,4.5. zainstalowany program Acrobat
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie „pdf”.5. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w
formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt,
.csv, .pdf, .jpg, .git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w
formacie .pdf. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 50 MB, przy czym nie określa się limitu liczby
plików.6. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na miniPortalu w zakładce
„Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia
„Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „Pobierz
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paczkę”, a następnie „Pobierz wszystkie załączniki organizatora”.7.Ofertę i oświadczenia sporządza
się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.Komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będzie odbywać się za pośrednictwem
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ ,ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i
wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania) oraz wskazują nr
sprawy nadany przez Zamawiającego lub nazwę niniejszego zamówienia.
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), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Mokrzeszowie, Mokrzeszów
11.158-160 Świebodzice. - z inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego można skontaktować się pod adresem e-mail:
administracja@mokrzeszow.edu.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 pn.
Remont dróg i chodników. Etap I prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;- odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; - 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;- 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: ˜ZSCKR II.271.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Remont dróg i chodników. Etap I, w zakres prac wchodzi:a)
rozbiórka boksów śmietnikowych i zsypów do piwnicy (dwa włazy)b) roboty rozbiórkowe
nawierzchni drogi oraz placu na działce 853/11 Mokrzeszówc) wykonanie izolacji ścian
piwnicznych budynku kuchni z kotłowniąd) wykonanie drenażue) wykonanie nowych nawierzchni
i trawnika f) odbiór i zagospodarowanie wszelakich odpadów, złomu zgodnie z obowiązującymi
przepisami, wywóz gruzu z rozbiórki;g) utylizację materiałów szkodliwych dla środowiska;
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru. Etap I obejmuje teren oznaczony na mapie
sytuacyjno-wysokościowej – w granicach działki 583/11Dokumentacja projektowa, stanowiąca
Załącznik nr 8 do SWZ, znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego: 2. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach
robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektami budowlanymi,
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, zapisami SWZ oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności ustawą Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2020 r. poz.1333 z późn. zm.) oraz rozporządzeniami powiązanymi. 3. Ponadto Wykonawca
zobowiązany jest do:1) Sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony robót (plan BIOZ) przez
Kierownika Budowy, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia obiektu, w terminie do dnia
protokolarnego wprowadzenia na budowę.2) Wykonania przedmiotu umowy określonego w
rozdz. IV zgodnie z warunkami umowy, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej
i obowiązującymi przepisami w szczególności techniczno – budowlanymi, normami oraz
zaleceniami zawartymi w protokole przekazania placu budowy zaleceniami przedstawicieli
Zamawiającego.3) Zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w
miejscu robót i jego otoczeniu zgodnie z opracowanym planem BIOZ.4) Zapewnienia
przestrzegania przepisów bhp i ppoż. oraz przepisów o ochronie środowiska we wszystkich
miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów, zgodnie z przepisami i
dokumentacją projektową oraz zapewnienie należytego porządku na terenie budowy i w jego
otoczeniu, w tym na drogach dojazdowych, usuwanie na swój koszt wszelkich śmieci, odpadów,
opakowań i innych pozostałości po zużytych materiałach. W przypadku zaniechana, czynności
porządkowe mogą zostać wykonane przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy.5)
Umieszczenia na placu budowy w widocznym miejscu ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.6) Wykonawca będzie prowadził prace
rozbiórkowe z zachowaniem należytej ostrożności. Wykonawca odpowiada za ewentualne
zniszczenia, w przypadku stwierdzenia, w trakcie rozbiórki, że elementy konstrukcyjne budynków
są połączone należy bezzwłocznie przerwać prace rozbiórkowe, powiadomić Projektanta oraz
Inspektora Nadzoru. 7) Zabezpieczenia i oznakowanie prowadzonych robót oraz dbanie o stan
techniczny i prawidłowość ich oznakowania przez cały okres trwania realizacji przedmiotu
zamówienia.8) Bieżącego wywóz materiałów nieużytecznych z terenu budowy na składowisko
odpadów oraz i ich unieszkodliwienie, o ile będzie to konieczne;9) Bieżącego wywóz wszystkich
metali nieżelaznych oraz złomu stalowego z terenu budowy na skup złomu i udokumentowania
pokwitowaniem PZ ze składowiska.10) Zapewnienia obsługi geodezyjnej (m.in. obsługa w
trakcie realizacji, inwentaryzacja powykonawcza robót stanowiących przedmiot zamówienia). 11)
We własnym zakresie i na własny koszt zrealizować tymczasowe obiekty i urządzenia na terenie
placu budowy (punkt poboru wody, punkt poboru energii elektrycznej, zabezpieczenie terenu
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budowy). Wykonawca będzie ponosił koszty organizacji terenu budowy i zagospodarowania
zaplecza budowy, koszty utrzymania i konserwacji tymczasowych obiektów, i urządzeń
związanych z terenem budowy oraz innych nakładów, niestanowiących wartości robót
budowlanych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym organizacji dojść i
dojazdów do posesji w trakcie prowadzenia robót. 12) Przed przystąpieniem do wykonywania
robót oraz w ich trakcie Wykonawca wykona dokumentację fotograficzną terenu inwestycji oraz
terenów sąsiednich celem oddalenia ewentualnych roszczeń dotyczących uszkodzeń
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.13) Zabezpieczenia znaków geodezyjnych przed
uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia odtworzenia ich na własny koszt.14)
Wykonawca poniesie koszty prób, badań jakości robót, itp. w/w koszty Wykonawca ujmie w
cenie ofertowej.15) Zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich.16) Zabezpieczenie
wszystkich drzew i krzewów w pobliżu, których będą prowadzone roboty.17) Uporządkowania i
doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu sąsiadującego z placem budowy po zakończeniu
wszystkich robót objętych zamówieniem.18) Niezwłoczne zawiadamianie Zamawiającego o
wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach wynikłych w trakcie prowadzenia robót.19)
Organizacja narad koordynacyjnych z udziałem Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45320000-6 - Roboty izolacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜3 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: ˜1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 1.1 Cena ofertowa brutto - waga 100%2. Zasady i
sposób obliczania oceny ofert w poszczególnych kryteriach:Cena najtańszej oferty z pośród ofert
niepodlegających odrzuceniuC = ----------------------------------------- x 100pktCena badanej ofertyRAZEM
100% 100 ……………………………..3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach
oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami
arytmetyki.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. 5. Zamawiający udzieli zamówienia
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 6. Ze względu na ustalenie kryterium
odnoszącego się do doświadczenia kierownika budowy, w sytuacji zmiany osoby pełniącej funkcję
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kierownika budowy, Wykonawca ma obowiązek zastąpienia takiego specjalisty, innym posiadającym
co najmniej takie samo doświadczenie, za jakie przyznane zostały punkty w kryterium
„doświadczenie”. 7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez
Zamawiającego.8. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą
określonym w SWZ.9. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty,
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.10. W przypadku
braku zgody, o której mowa w ust. 9, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o
wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że
zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena
4.3.6.) Waga: 100
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.

˜1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1.1 Nie podlegają
wykluczeniu z postępowania,1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1
Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunków w
tym zakresie,1.2.2 Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej – Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie,1.2.3 Sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność
kredytową w wysokości minimum 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych) oraz, że
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:
200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). 1.2.4 Zdolności technicznej lub
zawodowej:Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) dysponuje osobami zdolnymi do
realizacji zamówieniaWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: kierownikiem budowy –w
specjalności konstrukcyjno – budowlanej• liczba osób: 1,• uprawnienia budowlane:- uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, Przez uprawnienia należy rozumieć: uprawnienia budowlane, o których mowa w
ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2020 poz. 1333) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dn. 29 kwietnia 2019 roku w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019r poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy
organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.
2272, z pózn. zm.) do pełnienia samodzielnej funkcji w budownictwie.• minimalne doświadczenie
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(*):- minimum 5 lata doświadczenia w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie- wykształcenie wyższe. (*)Przez doświadczenie należy rozumieć okres pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi, liczony od
daty uzyskania uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności (należy
podać lata, a w przypadku niepełnych lat - pełne miesiące i pełne lata).b) posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenieZamawiający uzna, że warunek dotyczący posiadania wiedzy i
doświadczenia został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, zrealizował (zakończył): co najmniej 3 roboty budowlane o wartości nie mniejszej
niż 200.000,00 zł brutto każda (słownie: dwieście tysięcy zł), polegające na robotach drogowych
wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w rozdz. VIII, ust. 1, pkt. 1.2.4 niniejszej
SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:1) warunek, o którym mowa w rozdz. VIII, ust. 1,
pkt.1.2.4lit. b SWZ, tj. warunek wiedzy i doświadczenia nie podlega sumowaniu – oznacza to, że
albo Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją trzech wymaganych robót albo jeden z
uczestników konsorcjum wykaże się realizacją trzech wymaganych robót (warunek wiedzy i
doświadczenia nie będzie spełniony jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą
zrealizowanie dwóch robót ale żaden z nich nie wykonał wymaganych dwóch robót) albo w
sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia (nie ma wymaganych
dwóch robót) polega na zasobach innego podmiotu - podmiot ten musi wykazać zrealizowanie
trzech wymaganych robót,2) warunki, o których mowa w rozdz. VIII, ust. 1, pkt. 1.2.3 i 1.2.4 lit. a
SWZ, tj. warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz warunek dotyczący
dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia podlegają sumowaniu. 3. W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenia zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te
zdolności są wymagane.4. W przypadku, o którym mowa wyżej, Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.5. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach
zawodowych lub sytuacji ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.6. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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: ˜1.Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania
ofert oświadczenia:1.1 oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 1.2
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w postaci elektronicznej opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, wzór stanowi
Załącznik nr 3 do SWZ.2. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego
wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego
przez Zamawiającego wzoru.3.Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.4. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:4.1 zaświadczenia z banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
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finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem,4.2 dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć
wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 8,
wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają
spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej4.3 wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ) 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;4.4 wykazu 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ);5. W zakresie nieuregulowanym ustawą PZP lub niniejszą SWZ
do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu zastosowanie mają w
szczególności przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

˜Nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

˜Ponadto do oferty należy dołączyć:1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile
ofertę składa pełnomocnik;2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w
postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert
składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;3.
Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego1991 r. - Prawo
o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio
w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez
upełnomocnionego.
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
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

˜1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5 000 zł PLN (słownie
złotych: pięć tysięcy złotych) 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania
ofert w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP, w zależności od
wyboru Wykonawcy.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być
złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego i musi obejmować cały okres
związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać
postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginału dokumentu
gwarancyjnego do gwaranta.Powołując się na zapis art. 53 Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. Zamawiający dopuszcza złożenie
wadium w oryginale w formie papierowej, na adres Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert (decyduje data i godzina wpływu), jeżeli Wykonawca nie dysponuje wersją
elektroniczną. Należy jednak zaznaczyć, że stosowanie innych środków komunikacji jest
ograniczone tylko do tych części oferty, dla których droga elektroniczna nie jest wymagana (dot.
tylko wadium).4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia,
koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały:a) nazwę dającego zlecenie
(wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,b) kwotę gwarancji,c)
termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ………… - do dnia…………",d) odpowiedzialność
za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 98 ust. 6
ustawy PZP.e) nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na
rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,f)
sposób przesłania żądania zapłaty, z podaniem adresu poczty elektronicznej, na który zostanie
przesłane wezwanie żądania zapłaty oraz terminu na dostarczenie żądania nie później niż do 3
dni po upływie terminu ważności wadium (forma pisemna lub forma elektroniczna opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym pod rygorem nieważności).5. Wierzytelność z tytułu
gwarancji/poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej.6. Wadium
wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność
jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej
formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula
stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem
polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.7.
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Zespołu Szkół Centrum
Kształcenia Rolniczego w Mokrzeszowie: Bank NBP O/Wrocław na rach: 30 1010 1674 0089
3413 9120 0000 przelewem z zaznaczeniem; wadium przetargowe: „Remont dróg i chodników.
Etap I” 8. Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający
zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem. Skuteczne wniesienie wadium w
pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym
Zamawiającego, o którym mowa w ust. 7, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed
upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).9. W przypadku
korzystania przez Wykonawcę z systemu umożliwiającego dokonywanie natychmiastowych
przelewów między kontami w różnych bankach, Wykonawca zobowiązany jest tak opisać tytuł
przelewu, aby wynikało z niego kto wpłaca wadium i jakiego przetargu dotyczy wpłata.10.
Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ustawy PZP.11.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6
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:

˜1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
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reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w X ust.1 pkt 1.1. i 1.2.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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi
wykonają poszczególni wykonawcy.4. 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. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana umowy dopuszczalna będzie w
granicach wyznaczonych w art. 455 ustawy Pzp oraz w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności, o jakich mowa w rozdziale XXII SWZ wymienionych w punktach 1-8.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-28 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: ˜Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do Złożenia,
Zmiany, Wycofania Oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-28 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28
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