Ogłoszenie nr 2022/BZP 00040480/01 z dnia 2022-01-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA STAWISKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450669884
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Plac Wolności 13/15
1.5.2.) Miejscowość: Stawiski
1.5.3.) Kod pocztowy: 18-520
1.5.4.) Województwo: podlaskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński
1.5.7.) Numer telefonu: 862785511
1.5.8.) Numer faksu: 862785533
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@stawiski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.stawiski.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 części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5d183105-802e-11ec-83b1-bea871b78b5b
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00040480/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-28 15:51
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00039657/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną inflastrukturą.
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://www.bip.stawiski.pl/index.php?k=3
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej „RODO”, informuje się, że: 1) administratorem danych osobowych
pozyskanych od Wykonawcy, zwanych dalej „danymi osobowymi Wykonawcy”, jest Burmistrz Stawisk,
Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski. 2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych: Urząd Miejski w
Stawiskach, Plac Wolności 13/15, 18-520 Stawiski lub za pomocą adresu: iod@stawiski.pl.
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3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa części ul.
Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą”, nr postępowania:
SGiT.271.1.1.2022 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (DZ.U. z 2021 r. poz. 1129 z póź. zm. ), zwanej dalej
"ustawą", 4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy; 5) dane osobowe
Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy; 6) obowiązek podania
przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca
posiada: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, b)
prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych, c) prawo do żądania usunięcia
danych osobowych, d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e) prawo do
przenoszenia danych, f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 9) Wykonawcy przysługuje
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych;
10) Wykonawcy nie przysługuje na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SGiT.271.1.1.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja w trybie "zaprojektuj i wybuduj", inwestycji polegającej
na przebudowie części ul. Wojciecha Kossaka w Stawiskach wraz z niezbędną infrastrukturą.
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie inwestycji w II etapach: 1) I etap: a) Opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej, którą Wykonawca sporządzi we własnym zakresie: analiza podłoża w zakresie niezbędnym do opracowania dokumentacji projektowej w tym
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badanie istniejącej nawierzchni w przypadku chęci modyfikacji proponowanej konstrukcji w
załączonej uzgodnionej dokumentacji koncepcyjnej, - aktualizacja map do celów projektowych w
skali 1:500 wraz z analizą granic nieruchomości, - koncepcja zagospodarowania terenu, - projekt
budowlany wielobranżowy (zawierający niezbędne decyzje, inwentaryzacje np. kolidującego
drzewostanu, badania itp.) w skład którego powinna wchodzić część opisowa PZT wraz z zał.
graficznym oraz część opisowa PAB wraz z zał. graficznymi (plan sytuacyjny, plan tyczenia
wysokościowego, przekroje normalne, szczegóły konstrukcyjne, profile podłużne - niwelety,
szczegóły zjazdów indywidualnych / publicznych, plany warstwicowe), - projekty wykonawcze
branżowe, - projekty Stałej Organizacji Ruchu i Czasowej Organizacji Ruchu (zatwierdzone po
uwzględnieniu opinii załączonych do dokumentacji), - kosztorysy inwestorskie, - przedmiary, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, - informację BIOZ, - Karty
Informacyjne Przedsięwzięcia, a w przypadku konieczności, Raport Oddziaływania na
Środowisko w przypadku jakichkolwiek zmian, wpływających znacząco na zmiany projektowe, uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego, b) uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na rozbiórkę lub zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego (dotyczy przepustów), c)
uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót dla zadania inwestycyjnego, d) sprawowanie
nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami, e) udział w konsultacjach społecznych,
organizowanych przez Zamawiającego. 2) II etap – zakres prac obejmuje: wykonanie robót
budowlanych, prowadzenie pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami
STWiORB, wykonanie dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), sporządzenie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjęcia do zasobu geodezyjnego,
złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie i uzyskanie jego przyjęcia przez właściwy organ.
Od momentu przekazania placu budowy Wykonawcy, jest on zobowiązany do zachowania
terenu w stanie wolnym od przeszkód, zabezpieczonym dla ruchu kołowo pieszego. Ponadto w
ramach zadania, wymagane jest wykonywania bieżącego utrzymania. W ramach przedmiotowej
inwestycji, zostaną zrealizowane następujące elementy: a) budowa ciągu pieszego od ul. Zjazd
do działki o nr ewid. 960/13, b) budowa jezdni wraz z poboczami utwardzonymi, gruntowymi i
rowami, c) budowę nowego oświetlenia ulicznego zaliczanego do energooszczędnego na
długości od ul. Zjazd do granicy działki o nr ewid. 960/1 z doświetleniem przejść dla pieszych, d)
przebudowa przepustu, e) likwidacja / budowa przepustów, f) montaż barier i barierek
szczeblinkowych, g) zagospodarowanie terenu zielenią, h) uzupełnienie zieleni w postaci
nasadzeń zastępczych zgodnie z uprzednio wydaną decyzją środowiskową, i) dostawa i montaż
obiektów małej architektury, j) przebudowa kolizji oraz zabezpieczenie istniejących sieci, k)
budowa nowych skrzyżowań, l) budowa zatoki postojowej przy działce o nr ewid. 960/2. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (wraz z
załącznikami) stanowiący Załącznik Nr 8 do Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej
"SWZ", który jest dokumentem nadrzędnym w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. W
ramach wykonywanych robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest wykonać dostawę i
montaż niezbędnych elementów instalacji oraz zagospodarowania terenu opisanych
szczegółowo w Załączniku Nr 8 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej
i wodnej
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111250-5 - Badanie gruntu
45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45232451-8 - Roboty odwadniające i nawierzchniowe
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45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych
45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-06-30
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: Ocena oferty nastąpi w skali punktowej od 0 do 100 pkt. O wyborze
najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów łącznie za dwa kryteria.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji 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.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1. Sytuacji
ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca musi posiadać aktualne ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
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zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 złotych oraz posiadać środki
finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż 2.000.000,00 złotych. 2. Zdolności
technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawca musi dowieść, iż wykonał nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na
przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie
złotych: dwa miliony złotych) każda. 2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie: - co najmniej
1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej
drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą
uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym
stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do
wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co
najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub inne
uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane. Uwaga: Dopuszcza się łączenie
powyższych funkcji.
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 Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
w SWZ - sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) 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 te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty
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budowlane zostały wykonane należycie tj. co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na
przebudowie lub rozbudowie drogi o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto (słownie złotych:
dwa miliony złotych) każda, b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, 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, z którego wynikać
będzie dysponowanie: - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w
specjalności inżynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych
czynności, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania
których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą,
posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,
lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w
aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub inne uprawnienia umożliwiające
wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym
uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub inne uprawnienia
umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie
prawnym uprawniają uprawnienia budowlane, - co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, lub inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych
samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia
budowlane, c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz dokument
potwierdzający posiadanie środków finansowe lub zdolności kredytowej.
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:

1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie złotych:
pięćdziesiąt tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
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9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r.
poz. 299). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje
nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których
mowa w art. 98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest
dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest
to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 5. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Hexa Banku
Spółdzielczym w Piątnicy O/Stawiski numer: 93 8762 1022 0031 6097 2000 0030 z adnotacją
„Wadium – SGiT.271.1.1.2022”. Wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek
bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku
bankowego kwotą wadium (jeżeli wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany
przez Zamawiającego nastąpi przed upływem terminu składania ofert). 6. Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 - 4, Wykonawca
przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 7.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, występuje odpowiednio do
gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 1) Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w
art. 57 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3
ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego
zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało
się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana. 8. W
przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Oferta Wykonawcy,
który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy zostanie odrzucona. 10. Zasady zwrotu
wadium określone zostały w art. 98 ust. 1-5 ustawy
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 o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. 2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) żaden z nich
nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 108
ust. 1 ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują
wspólnie. Zamawiający nie precyzuje szczególnego sposobu spełniania warunku przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) oświadczenie o braku
podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w
którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia, 3) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy jest spełniony, jeżeli
co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia posiada
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uprawnienia
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty
budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane, 4) w
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane, 5) w przypadku, o którym mowa w pkt 3 i 4, Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni Wykonawcy.
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. Wszelkie zmiany umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności, z uwzględnieniem art. 455 ustawy, w formie aneksu do umowy, z zastrzeżeniem §
6 ust. 5. Wykonawca ma prawo występowania do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę treści
zawartej umowy. 2. Istotne zmiany w umowie mogą dotyczyć przedłużenia terminu wykonania
przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie
przedmiotu umowy, niewynikającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:
1) zawieszenia robót przez Zamawiającego; 2) szczególnie niekorzystnych warunków
atmosferycznych; 3) siły wyższej; 4) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 15r ust. 1,4
i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.); 5) przerwania robót z powodu
konieczności wykonania prac saperskich, archeologicznych lub konserwatorskich. 3.
Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach w
zakresie wynagrodzenia Wykonawcy: 1) w razie zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT,
stosownie do zmiany tej stawki w odniesieniu do robót objętych nową stawką; 2) w razie zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207), jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 3) w razie zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę; 4) w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342), jeżeli zmiany te będą miały
wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4. Zmiana wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy obowiązywać będzie od dnia sporządzenia aneksu do umowy, nie
wcześniej jednak niż po wejściu w życie zmienionych przepisów oraz otrzymaniu przez
Zamawiającego dokumentów, o których mowa poniżej. 5. Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa
w ust. 3 pkt 1, wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o których mowa w
ust. 3, wymaga uprzedniego złożenia pisemnego wniosku zawierającego: 1) w przypadku
zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnej Wykonawcy po zmianie umowy, w tym
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wykazanie związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem
zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 2 na ofertową kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo
poniesie w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej lub minimalnej stawki
godzinowej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z
podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich
dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności kosztów
podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 2) w
przypadku zmian, o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4 wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i
prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia po zmianie umowy, w tym wykazanie
związku pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmian zasad,
o których mowa w ust. 3 pkt 3 i 4 na ofertową kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może
obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi
w związku ze zmianami zasad, o których mowa wyżej.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymy dokumentami należy złożyć za
pośrednictwem "Formularza do złożenia lub wycofania oferty" dostępnego na ePUAP i udosępnionego
również na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-03-15
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