
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją w ciągu dróg
wewnętrznych w miejscowościach Góry Wysokie, Kamień Łukawski i Winiary oraz remont drogi

gminnej w miejscowości Mściów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA DWIKOZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 830409933

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Spółdzielcza 15

1.5.2.) Miejscowość: Dwikozy

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-620

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.dominik@dwikozy.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.dwikozy.bip.gmina.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa – zabezpieczenie dna wąwozów lessowych przed erozją w ciągu dróg
wewnętrznych w miejscowościach Góry Wysokie, Kamień Łukawski i Winiary oraz remont drogi
gminnej w miejscowości Mściów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e878a0b9-ba0e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061988/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-22 18:05

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010612/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 PRZEBUDOWA – ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ
W CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. DZ. 268 W MIEJSCOWOŚCI GÓRY WYSOKIE
KIERUNEK UJĘCIE WODY w km 0+100,00 do km 0+400,00

1.1.13 PRZEBUDOWA – ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ
W CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. DZ. 166 W MIEJSCOWOŚCI KAMIEŃ
ŁUKAWSKI W KIERUNKU ZABUDOWAŃ w km 0+000,00 do km 0+550,00

1.1.14 PRZEBUDOWA – ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ
W CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. DZ. 498 W MIEJSCOWOŚCI WINIARY w km
0+000,00 do km 0+450,00

1.1.15 REMONT DROGI GMINNEJ NR 320039T MŚCIÓW – STARA WIEŚ od km 0+000,00 do
km 0+770,00

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://dwikozy.ezamawiajacy.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://dwikozy.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w pkt. 19.3.
SWZ, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem
https://dwikozy.ezamawiajacy.pl, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w
zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców
dotyczące platformy eZamawiający”.2. Oferta wraz z załącznikami składana jest w formie
elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę
upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się
o udzielenie zamówienia.3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość
przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061988/01 z dnia 2021-05-22

2021-05-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



WYŁĄCZNIE elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://dwikozy.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail:
m.dominik@dwikozy.gmina.pl. Oferta wraz z załącznikami składana jest wyłącznie przez Platformę pod
rygorem nieważności. 4. Zamawiający dopuszcza następujące formaty składanych dokumentów
elektronicznych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES.5. Zamawiający,
określającdopuszczalne formaty danych, w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub
oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych
wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych
wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).6. W przypadku
przekazywania w postępowaniu dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich
dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.8. Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego),
który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie
oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym
podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest
zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).9.Szczegółowy
sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika
programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 10. Informacja o
sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i
dokumentów.1) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy. 2) Zamawiający
dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres m.dominik@dwikozy.gmina.pl (ze
wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). 11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego,
za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.

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): 27.1. Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Urząd Gminy Dwikozy. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Kraszula,
kontakt: tel. 158311471 w. 49, e-mail: monika.kraszula@dwikozy.gmina.pl27.2. Dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem
niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak
również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie
zamówienia i jego archiwizacji.27.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 oraz 74 Ustawy.27.4. Dane
osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.27.5. Niezależnie od postanowień pkt
27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą
przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie
zamówienia publicznego. 27.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi
doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. 27.7. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.27.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:1) dostępu do swoich danych
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osobowych,2) do sprostowana swoich danych osobowych,3) do żądania od Zamawiającego – jako
administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w
przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych
osobowych, w tym przepisy RODO.27.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa
Ustawa.27.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z
prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:1)
prawo do usunięcia danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych z uwagi na fakt,
że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 27.11. Dane
osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych
podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów
prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do
podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.27.12. Podmiotem
przetwarzającym dane osobowe Wykonawców oraz osób przez nich wskazanych w ofertach lub
załącznikach przesyłanych za pomocą Platformy będzie także spółka Otwarty Rynek Elektroniczny
S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru
PrzedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której
Gmina Dwikozy prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod
adresem: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPI.271.03.2021.MD

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: 1045895,88 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

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 – ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ W
CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. DZ. 268 W MIEJSCOWOŚCI GÓRY WYSOKIE
KIERUNEK UJĘCIE WODY w km 0+100,00 do km 0+400,00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061988/01 z dnia 2021-05-22

2021-05-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



Zakres: 
Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych żelbetowych o wymiarach 300x150x15 lub
300x100x15 z wypełnieniem wolnych przestrzeni – beton B10. Na odcinku od km 0+100 do km
0+360 wykonanie wzmocnienia skarpy z płyt betonowych ażurowych 60x40x8 z wypełnieniem
wolnych przestrzeni zaprawą cementowo – piaskową. Na pozostałym odcinku od km 0+360 do
km 0+400 wykonanie poboczy w istniejącym pasie drogowym.
Długość odcinka 300mb, szerokość 3,00m.

4.2.5.) Wartość części: 184466,23 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

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

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod
uwagę kryterium ceny oraz okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny
punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie
odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej
gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36
miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48
miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca
otrzyma 40 pkt.

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 udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

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
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

PRZEBUDOWA – ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ W
CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. DZ. 166 W MIEJSCOWOŚCI KAMIEŃ ŁUKAWSKI
W KIERUNKU ZABUDOWAŃ w km 0+000,00 do km 0+550,00

Zakres:
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie –
tłucznia kamiennego 31,5/63 o grubości warstwy 25 cm a następnie zamknięcie tej warstwy od
góry nawierzchnią z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 8cm. Krawędzie jezdni
wzmocnione będą krawężnikami betonowymi o grubości 15cm na których w wąwozie wspierać
się będą płyty betonowe ażurowe 60x40x8 z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą
cementowo – piaskową stanowiące wzmocnienie skarpy wąwozu. Na odcinkach poza wąwozem
wykonane będą pobocza kamienne w istniejącym pasie drogowym.
Długość odcinka 550mb, szerokość 3,00m.

4.2.5.) Wartość części: 323190,52 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

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

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod
uwagę kryterium ceny oraz okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny
punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie
odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej
gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36
miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48
miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca
otrzyma 40 pkt.

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.
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

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 – ZABEZPIECZENIE DNA WĄWOZU LESSOWEGO PRZED EROZJĄ W
CIĄGU DROGI WEWNĘTRZNEJ NR EWID. DZ. 498 W MIEJSCOWOŚCI WINIARY w km
0+000,00 do km 0+450,00 
Zakres:
Wykonanie podbudowy pomocniczej z gruntu stabilizowanego cementem dla gruntu uprzednio
stabilizowanego wapnem, C 1,5/ 2 wykonane bezpośrednio w korycie drogi z uprzednim
doziarnieniem kruszywem 0-31,5mm w ilości 20% objętości wraz z pielęgnacją. 
Następnie podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 31,5/63
o grubości warstwy 15 cm oraz zamknięcie tych warstw od góry dwoma warstwami bitumicznymi
wiążącą i ścieralną o grubości 4cm każda; wykonanie wzmocnienia skarpy z płyt betonowych
ażurowych 60x40x8 z wypełnieniem wolnych przestrzeni zaprawą cementowo – piaskową.
Na pozostałych odcinkach wykonanie poboczy w istniejącym pasie drogowym.
Długość odcinka 450mb, szerokość 3,00m.

4.2.5.) Wartość części: 225325,35 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

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

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod
uwagę kryterium ceny oraz okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny
punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie
odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej
gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36
miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48
miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca
otrzyma 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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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 udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

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

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

REMONT DROGI GMINNEJ NR 320039T MŚCIÓW – STARA WIEŚ od km 0+000,00 do km
0+770,00 
Zakres:
Wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej, istniejących poboczy oraz istniejących zjazdów w
pasie drogowym.
Konstrukcja jezdni: 4 cm - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego, 4 cm - warstwa wiążąca z
betonu asfaltowego, 75kg/m2 – warstwa profilująca z betonu asfaltowego.
Konstrukcja pobocza: podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją kationową, 25cm
– kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-63,
Konstrukcja zjazdów kamiennych: podwójne powierzchniowe utrwalenie grysami i emulsją
kationową, 25cm – kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0-63.
Długość odcinka 770mb, szerokość od 3,00m do 4,00mb.

4.2.5.) Wartość części: 312913,78 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

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

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod
uwagę kryterium ceny oraz okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny
punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie
odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej
gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36
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miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48
miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca
otrzyma 40 pkt.

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 udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady

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.
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej (9.4.2) dla części 1, 2, 3, 4;
a) Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał niezbędne doświadczenie budowlane.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robocie
budowlanej stanowiącej główny przedmiot zamówienia, tj. robotę budowlaną związaną z budową
lub przebudową lub rozbudową lub remontem drogi o nawierzchni z mieszanki mineralno-
asfaltowej, lub kostki, lub płyt betonowych o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto,
jeżeli składa ofertę na jedną część, lub o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto, jeżeli
składa ofertę na dwie części, lub o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto, jeżeli składa
ofertę na trzy części lub o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł, jeżeli składa ofertę na cztery
części.

b) Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował przy realizacji zamówienia osobą
posiadającą niezbędne kwalifikacje oraz doświadczenie w zakresie kierowania robotami
budowlanymi.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje kierownikiem
budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej oraz posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub
kierownika robót przy co najmniej 1 inwestycji w branży drogowej.

c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej dla części 1, 2, 3, 4.
Zamawiający wymaga (warunek (9.4.3), aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną nie mniejszą niż 100 000,00 zł, jeżeli składa ofertę na jedną część, lub o wartości
nie mniejszej niż 200 000,00 zł, jeżeli składa ofertę na dwie części, lub o wartości nie mniejszej

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061988/01 z dnia 2021-05-22

2021-05-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



niż 300 000,00 zł, jeżeli składa ofertę na trzy części, lub o wartości 400 000,00 zł, jeżeli składa
ofertę na cztery części.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 
1) warunek określony w punkcie 9.4.2 musi być spełniony w całości przez co najmniej jednego z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (jeden lub każdy z podmiotów musi
posiadać samodzielnie wymagane doświadczenie). Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane, zgodnie z art. 117 ust. 3
Ustawy. W takim przypadku Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do
oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do
SWZ), w którym wskażą, które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych
wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.W przypadku, gdy wykonawca polega na
zdolnościach innego podmiotu w zakresie doświadczenia, warunek określony w punkcie 9.4.2
musi być spełniony w całości przez podmiot udostępniający zasób. W przypadku, gdy
wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób
zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą
(podwykonawstwo);
2) warunek określony w punkcie 9.4.3 musi być spełniony łącznie przez działających wspólnie
wykonawców.

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:
Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Doświadczenie.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz 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, oraz załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.

Osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje.
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub 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.
Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że
wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu
zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane.
Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z
dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest
wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania
uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność
do izby samorządu zawodowego.

W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
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zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ), w którym wskażą, które roboty
budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww.
warunku.

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: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 
5 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla części nr 1;
9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) dla części nr 2;
6 000,00 zł (słownie sześć tysięcy złotych) dla części nr 3;
9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) dla części nr 4;
i utrzymania nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Termin wniesienia wadium upływa dnia 7 czerwca 2021 r. o godz. 10:00. 
Dot. części 1, 2, 3, 4.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
- w pieniądzu - przelewem na rachunek Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w
Sandomierzu /o. Dwikozy nr: 49 9429 0004 2002 0014 0184 0031 z dopiskiem „Wadium do
postępowania ZPI.271.03.2021.MD część nr ……….” 
Uwaga – o skuteczności wniesienia wadium decyduje moment uznania rachunku
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (nie ma znaczenia chwila obciążenia
rachunku Wykonawcy poleceniem przelewu).
- w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych lub poręczeń udzielonych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.).

W przypadku gdy wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca
przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, poprzez
załączenie dokumentu do oferty na Platformie lub przesłanie przed upływem terminu składania
ofert na adres: m.dominik@dwikozy.gmina.pl.
Uwaga - wadium w formie gwarancji lub poręczenia jest przekazywane w takiej formie, w jakiej
został on ustanowiony przez gwaranta lub poręczyciela, tj. oryginału dokumentu w postaci
elektronicznej. Wadium wystawione w postaci papierowej i załączone do oferty jako dokument
elektroniczny (skan oryginału w formie pisemnej) poświadczony elektronicznie za zgodność z
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oryginałem nie będzie uznane za wadium w postaci elektronicznej.

W przypadku wnoszenia przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji/ poręczenia,
gwarancja/poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna
zawierać następujące elementy:
1) nazwy dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
3) kwotę gwarancji/poręczenia,
4) termin ważności gwarancji/poręczenia,
5) zobowiązanie gwaranta, do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Oferta z załącznikami składana jest: 1) w formie elektronicznej, tj. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, lub 2) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby lub osób upoważnionych do
reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub 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:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany w § 21 Wzoru umowy (zał. do SWZ)
1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach:
1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być
dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca i kierownik
budowy przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;
2) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań
technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a
następnie dostarcza dokumentację na te roboty;
3) w przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą
traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie zamówienie, w trybie
wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych, lub Strony zmienią umowę, rozszerzając
zakres zamówienia w zakresie nieistotnym, z zastrzeżeniem ust. 3.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku;
1) rezygnacji z części zakresu robót do wykonania;
2) braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji
projektowej;
3) modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00061988/01 z dnia 2021-05-22

2021-05-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



uzupełniających za roboty zaniechane;
4) jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych, które ulegają zmianie.
Zmniejszenie wynagrodzenia, o którym mowa w pkt. 1 – 2, następuje w oparciu o pomocniczy
kosztorys robót budowlanych, przedłożony przez Wykonawcę przed zawarciem umowy, a pkt. 3
na zasadach określonych w ust. 1pkt. 7.
3. Wykonawca ma prawo żądać zwiększenia swojego wynagrodzenia w przypadku konieczności
realizacji robót dodatkowych, przez które rozumie się roboty nieobjęte przedmiotem umowy i
nieujęte w dokumentacji projektowej, których Zamawiający, działając z należytą starannością,
nie mógł przewidzieć, a Wykonawca nie mógł oszacować na etapie składania oferty, a których
wykonanie warunkuje wykonanie zamówienia podstawowego.
4. Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót może nastąpić w przypadku: 
1) szczególnych warunków atmosferycznych, w szczególności:a) o charakterze siły wyższej (np.
klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,b)
odbiegających od typowych dla pory roku, uniemożliwiające
prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz);
2) konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia;
3) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 4) wystąpienia okoliczności,
których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
5) zmiany będących następstwem działania organów administracji, a nie zawinionych przez
wykonawcę, w szczególności:a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwoleń,b) odmowy wydania przez organy administracji
wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej;
6) okoliczności związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, wpływających bezpośrednio na
wykonawcę, jego pracowników, podwykonawców lub dostawców (...) Całość określona w SWZ
oraz we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

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

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

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-02
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	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e878a0b9-ba0e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061988/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty składane są wyłącznie w sposób określony w pkt. 19.3. SWZ, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem https://dwikozy.ezamawiajacy.pl, zwanego Platformą. Instrukcja korzystania z Systemu jest dostępna w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego” oraz w załączniku „Instrukcje dla wykonawców dotyczące platformy eZamawiający”.2. Oferta wraz z załącznikami składana jest w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania odpowiednio wykonawcy lub wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia.3. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji WYŁĄCZNIE elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja” lub na adres e-mail: m.dominik@dwikozy.gmina.pl. Oferta wraz z załącznikami składana jest wyłącznie przez Platformę pod rygorem nieważności. 4. Zamawiający dopuszcza następujące formaty składanych dokumentów elektronicznych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt, .xls, .xlsx, .jpg, .tiff, XAdES.5. Zamawiający, określającdopuszczalne formaty danych, w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram lnteroperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).6. W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentów elektronicznych w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.8. Zaleca się stosowanie podpisu otaczającego (wewnętrznego), który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu). Jeżeli w wyniku podpisywania pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym zostanie utworzony dodatkowy plik z podpisem, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oba pliki (plik podpisywany i plik z podpisem).9.Szczegółowy sposób utworzenia podpisu otaczającego (wewnętrznego) zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.1) Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem Platformy. 2) Zamawiający dopuszcza zadawanie pytań do SWZ drogą mailową na adres m.dominik@dwikozy.gmina.pl (ze wskazaniem w tytule wiadomości numeru postępowania). 11. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego, za datę wpływu przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 27.1. Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Dwikozy. Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Monika Kraszula, kontakt: tel. 158311471 w. 49, e-mail: monika.kraszula@dwikozy.gmina.pl27.2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz jego rozstrzygnięciem, jak również, jeżeli nie ziszczą się przesłanki określone w art. 255 PZP – w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia i jego archiwizacji.27.3. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym dokumentacja postępowania zostanie udostępniona w oparciu o art. 18 oraz 74 Ustawy.27.4. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.27.5. Niezależnie od postanowień pkt 27.4. powyżej, w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, dane osobowe będą przetwarzane do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy w sprawie zamówienia publicznego. 27.6. Dane osobowe pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi doradcze, w tym usługi prawne, i konsultingowe. 27.7. Decyzje dotyczące danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.27.8. Osoba, której dotyczą pozyskane w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania dane osobowe, ma prawo:1) dostępu do swoich danych osobowych,2) do sprostowana swoich danych osobowych,3) do żądania od Zamawiającego – jako administratora, ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy RODO.27.9. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych określa Ustawa.27.10. Osobie, której dane osobowe zostały pozyskane przez Zamawiającego w związku z prowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie przysługuje:1) prawo do usunięcia danych osobowych, 2) prawo do przenoszenia danych osobowych z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 27.11. Dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. Dane osobowe są przekazywane do podmiotów przetwarzających dane w imieniu administratora danych osobowych.27.12. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe Wykonawców oraz osób przez nich wskazanych w ofertach lub załącznikach przesyłanych za pomocą Platformy będzie także spółka Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 49, wpisaną do Rejestru PrzedsiębiorcówKrajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000041441, REGON: 017282436, NIP: 526-25-35-153, jako właściciel Platformy Zakupowej, na której Gmina Dwikozy prowadzi postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, działającą pod adresem: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl
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	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 184466,23 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod uwagę kryterium ceny oraz okres udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36 miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt.
	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 udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
	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
	4.2.5.) Wartość części: 323190,52 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod uwagę kryterium ceny oraz okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36 miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt.
	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 udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
	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
	4.2.5.) Wartość części: 225325,35 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod uwagę kryterium ceny oraz okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36 miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt.
	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 udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
	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
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 312913,78 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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: Określono w SWZ pkt 22.4 - 22.5. Zamawiający oceni oferty biorąc pod uwagę kryterium ceny oraz okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady. W zakresie ceny punkty będą przyznawane w drodze ceny oferty badanej z najniższa ceną spośród wszystkich ofert nie odrzuconych. Maksymalnie wykonawca otrzyma 60 pkt w zakresie ceny. W zakresie okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady, za udzielenie rękojmi i gwarancji jakości na okres:• poniżej 36 miesięcy - oferta zostanie odrzucona•minimum 36 miesięcy - wykonawca otrzyma 0 pkt. • minimum 48 miesięcy - wykonawca otrzyma 20 pkt. • minimum 60 miesięcy - wykonawca otrzyma 40 pkt.
	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 udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady
	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: Oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Doświadczenie. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.  Osoba posiadająca niezbędne kwalifikacje. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 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. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że wskazana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 15 stycznia 2016 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.  W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 8 do SWZ).  Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku należy złożyć dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (wzór stanowi załącznik nr 9 do SWZ), w którym wskażą, które roboty budowlane zostaną wykonane przez poszczególnych wykonawców w odniesieniu do spełnienia ww. warunku.
	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: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	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: Tak

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://dwikozy.ezamawiajacy.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 10:10
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-02



