
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Torowa 21

1.5.2.) Miejscowość: Pabianice

1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@pabianice.gmina.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pabianice.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 drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8665fc50-a433-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039803/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 16:17

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001758/03/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Rozbudowa drogi gminnej Rydzyny, tzw. Biesaga. dz. nr 318

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
www.bip.pabianice.gmina.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: www.bip.pabianice.gmina.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu (dostępnyjest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (dostępny pod
adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal), poczty elektronicznej. Do kontaktu z Wykonawcami- Jacek
Siekierski- inspektor ds. inwestycji e-mail: jacek.siekierski@pabianice.gmina.pl. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP i wtedy ma dostęp do
„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane są w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracjipublicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane są w Instrukcji użytkownika. W celukorzystania z systemu miniPortal konieczne jest
dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet.
Szczegóły w SWZ w rozdziale 11 w szczególnościpkt 11.4- 11-6. Link do postępowania i jego ID są w
załączniku nr 9 do SWZ. Dane postępowanie też na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu,
klikając opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej zzakładki Postępowania. Wykonawca składa
ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez
Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jestpodać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę w języku polskim składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym. Sposób złożeniaoferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.plZ uwagi na ograniczoną liczbę znaków
w tym ogłoszeniu więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
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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
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) jest administratorem
danychosobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym
postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:
„Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga” prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lubpodmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 zpóźn. zm.), dalej
„ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy;5) obowiązek
podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jestwymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniuo udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp; 6) w
odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane wsposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art.15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16RODO prawo
do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wynikupostępowania o
udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresieniezgodnym z ustawą
Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;− napodstawie art. 18 RODO
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, żeprzetwarzanie jego danych osobowych
narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w
art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniadanych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.Szczegółowe informacje w rozdziale 22SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których
mowaw art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego
wysiłku,Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji
mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z
uprawnieniado sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego lubkonkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą.Wystąpienie z żądaniem, októrym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie
ogranicza przetwarzania danychosobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu.Wprzypadku danych osobowych zamieszczonych przez
Zamawiającego w Biuletynie ZamówieńPublicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16
rozporządzenia 2016/679, są wykonywane wdrodze żądania skierowanego do Zamawiającego.
Szczegółowe informacje w rozdziale 22 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPP.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: 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

4.1. Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga4.2.
(CPV): główny kod CPV 45233140-2 roboty drogowe,45233290-8 instalowanie znaków
drogowych.4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do
SWZ- dokumentacja projektowa.Składają się na niego min. następujące dokumenty:1) projekt
budowlany przebudowy drogi,2) projekt docelowej organizacji ruchu,3) specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych,4) przedmiar robót.4.4. Szczególne wymagania i
wytyczne dla Wykonawcy.Wykonawca winien opracować projekt organizacji ruchu na czas
budowy, zapewniając przejezdność oraz dostępność do zamieszkałych posesji.4.5. Rozwiązania
równoważne.W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.W przypadku użycia w dokumentacji projektowej
odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i
systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację projektową powinien założyć, że każdemu
odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".W
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robót zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie
minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może
zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i
jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie
negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać
w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają
wymagania określone przez Zamawiającego.Użycie w dokumentacji projektowej etykiety
oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty
budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez
zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie
może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający,
w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki
dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca
udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane,
spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez
Zamawiającego.Użycie w dokumentacji projektowej wymogu posiadania certyfikatu wydanego
przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę
jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami
określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji
zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne
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równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie
środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy
dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości
ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu
Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego
roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie
przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją
zamówienia.Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia ujęto zapis wynikający z KNR lub KNNR
wskazujący na konieczność wykorzystywania przy realizacji zamówienia konkretnego sprzętu o
konkretnych parametrach Zamawiający dopuszcza używanie innego sprzętu o ile zapewni to
osiągnięcie zakładanych parametrów projektowych i nie spowoduje ryzyka niezgodności
wykonanych prac z dokumentacją techniczną.4.6. Wymagania dotyczące
dostępności.Dokumentacja projektowa o której mowa w rozdziale 4.3 SWZ oraz STWIORB
spełnia wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z
przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i
przepisami wykonawczymi.Droga po przebudowie nie będzie stanowiła bariery dla osób ze
szczególnymi potrzebami.4.7. Gwarancja.Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz
zamontowane materiały i urządzenia - stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa go
na okres w przedziale od 36 miesięcy (termin minimalny) do 60 miesięcy (termin maksymalny).
Zamawiającemu przysługują pełne uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikające z
przepisów kodeksu cywilnego w terminach tam określonych – niezależnie od uprawnień z tytułu
gwarancji.4.8. Ubezpieczenie.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej ważne przez cały okres realizacji robót w ramach niniejszego
zamówienia w wysokości nie mniejszej niż: 600 000 zł (słownie złotych: sześćset tysięcy).4.10.
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części z następujących względów:1)
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót funkcjonalnie ze sobą związanych. Rozdzielenie
robót groziłoby niedającymi się wyeliminować problemami organizacyjnymi związanymi z
odpowiedzialnością za poszczególne elementy robót wykonywanych przez różnych
wykonawców.2) Przy tego typu robotach (równoległe wykonywanie prac z różnych branż) nie
ma możliwości jednoznacznego określenia zasad odpowiedzialności za jeden plac budowy
(przekazany byłby równolegle wielu wykonawcom). Nie jest także możliwe rozgraniczenie
odpowiedzialności wielu kierowników budowy.3) Przy tego typu robotach wykonywanych przez
różnych wykonawców opóźnienie jednego z wykonawców wpłynęłoby negatywnie na
terminowość wykonania innych elementów inwestycji – zależnych od terminowego wykonania
prac przez innego Wykonawcę.Reasumując, Zamawiający nie dokonał podziału zamówienia na
części ze względu na to, że podział taki groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi oraz
nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby poważnie zagrozić
właściwemu wykonaniu zamówienia. Niedokonanie podziału zamówienia podyktowane było
zatem względami technicznymi, organizacyjnym oraz charakterem przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokonuje badania oświadczeń stanowiącychwstępne
potwierdzenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniawarunki
udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie
zbada,czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym
niż 5 dniwezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia
dokumentówpotwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu
zpostępowania. Art.274 ustawy pzp stosuje się. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający
możeżądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający
dokonapoprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.223 ust. 2 ustawy pzp.4. W przypadku
rozbieżnościpomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za
prawidłowąZamawiający uzna wartość(cenę)wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pzp.

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: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały
i urządzenia (G)

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.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: postępowaniu6.1.1. zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.2. uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.6.1.3. uprawnień sytuacji
ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie6.1.4. zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie:Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego
warunku:1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co
najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na budowie lub przebudowie lub rozbudowie
drogi o wartości minimum 400 000 zł brutto (słownie złotych: czterysta tysięcy złotych) wraz z
załączeniem dowodów określających, że roboty te zostały wykonane należycie.2) O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
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wykonywania zamówieniai skierują do jego realizacji:- min. jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlanedo kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjno
drogowej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem
zamówienia lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych –
uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych.DODATKOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:1) Wykonawca powinien w wykazie robót wyraźnie określić zakres i wartość
oraz zakres robót, aby można było ustalić, czy spełnia warunek udziału w postępowaniu.1)
Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego będą
przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia.2) Przez posiadanie
uprawnień budowlanych wymaganych prawem dla osób uczestniczących w realizacji
zamówienia, rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w
rozumieniu art. 15a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. 2020 r, poz. 1333
z późn. zm.) oraz przepisów wcześniejszych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
(nazwy specjalności i ich zakresy) będą rozpatrywane zgodnie z przepisami regulującymi
nadawanie uprawnień budowlanych w dacie ich nadania.3) Wykonawca w celu wykazania
spełniania warunków określonych w pkt 6.1.4, ppkt 2) SWZ może wskazać osobę będącą
obywatelem państwa członkowskiego UE, która nabyła kwalifikacje zawodowe do wykonywania
działalności w budownictwie, równoznaczne wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z właściwymi przepisami, w
szczególności z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.
220) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).6.2. Zamawiający może, oceniając
zdolność techniczną lub zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie
posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy Pzp).6.3. W odniesieniu do
warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu
mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane6.4. Sposób wykazania warunków udziału
w postępowaniu wskazano w rozdziale 8 SWZ.

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:
8.1. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:a) nie podlega wykluczeniu,b) spełnia warunki
udziału w postępowaniu.8.1.1. Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do
SWZ.8.1.2. Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub są one
niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia,
poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega
odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.8.1.3. Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń, o którym
mowa w pkt 8.1 SWZ nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.8.1.4. Zamawiający
może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w
pkt 8.1 SWZ.8.1.5. Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ
budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w
posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o
przedstawienie takich informacji lub dokumentów.8.2. W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3
SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
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z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.8.2.1. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.8.2.2.
Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.8.3.2. W celu potwierdzenia braku podstaw
do wykluczenia z udziału w postępowaniu:Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę
podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 8.3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania)
następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):8.3.1. W celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a) 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 (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7
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 wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w
odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,b) wykazu 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 sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w
odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
13.4. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:1) Formularz ofertowy – do
wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ (przy czym Wykonawca może
sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla
oferty w SWZ i załącznikach).2) Oświadczenia, o których mowa w rozdziale 8.1 SWZ;3)
Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 8.2 SWZ (jeżeli dotyczy),4) Zobowiązanie lub inne
dokumenty, o których mowa w pkt 9.4 SWZ (jeżeli dotyczy).5) Potwierdzenie umocowania do
działania w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:a) Zamawiający w celu
potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy lub podmiotu udostępniającego
zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;b) Wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby
nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli Zamawiający
może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca
wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.c) jeżeli w imieniu Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania
nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit a), Zamawiający żąda od Wykonawcy lub
podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego
dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.6) Pełnomocnictwo
do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039803/01 z dnia 2021-04-23

2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku,
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.10.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
lub kryteriów selekcji.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. Oświadczenie
należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym
środkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe
środki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy
wykazuje/-ą spełnienie warunku.10.3. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

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:
Rodzaj, zakres, warunki wprowadzenia zmian są w projekcie umowy (załącznik nr 2 do SWZ). W
szczególności par 18 projektu umowy stanowi:"Zmiany umowy1. Oprócz przypadków, o których
mowa w art. 454 i 455 ustawy Pzp, strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku
wystąpienia którejkolwiek z następujących okoliczności:1) przedłużenie terminu realizacji
zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności
siły wyższej, przez którą należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne,
niemożliwe do zapobieżenia, które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności:
wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi
występowania okoliczności siły wyższej,2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym
mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do
Wykonawcy pisemnego żądania wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia lub wydania zakazu prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia przez organ administracji publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie
lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
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przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą
okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano
prowadzenie robót budowlanych3) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa
w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego
wykonawcę, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną Wykonawcy na usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego
wykonawcę – o ile usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;4)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian,
powodujących wstrzymanie lub przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia, przy czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni
niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania
decyzji przez właściwe organy, przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie
może skutkować zwiększeniem (zmianą) zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowiącej załącznik nr 3 do umowy oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w § 3 ust. 1, 5) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1,
może nastąpić w przypadku wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od założonych w dokumentacji projektowej i powodujących konieczność
wstrzymania robót lub konieczność ich wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od
zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy czym przedłużenie terminu realizacji
zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wyeliminowania utrudnień związanych z ich
wystąpieniem, 6) przedłużenia terminu wykonania zamówienia w zakresie niezbędnym do
wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych,Ciąg dalszy w dalszej części ogłoszenia z uwagi naograniczoną liczbę
znaków w tym ogłoszeniu.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W
formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona
będzie korespondencja związana z postępowaniem.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Ciąg dalszy do sekcji III pkt. 3.6) ogłoszenia: 11.12. Jeżeli dokumenty elektroniczne,
przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje
stanowiącetajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), wykonawca w celu
utrzymania ich w poufności, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz
z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a
następnie z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować.11.13. Do oferty
należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039803/01 z dnia 2021-04-23

2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie wskazanym w pkt 8.1 SWZ w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisemosobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.11.14. Oferta
może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.11.15. Wykonawca może przed
upływemterminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na
miniPortalu. 11.16. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie
dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.11.17. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym
aWykonawcami w zakresie składania dokumentów, oświadczeń, wniosków (innych niż ofert i
oświadczeń wskazanych w pkt 8.1 SWZ - które mogą być przekazywane jedynie w sposób
wskazany w pkt 11.8 odbywa się elektronicznie za pośrednictwem:a) dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal;
(dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza
dokomunikacji” jako załącznik b) poczty elektronicznej na adres poczty Zamawiającego:
gmina@pabianice.gmina.pl.(dopuszcza się składanie dokumentów elektronicznych za
pomocąpoczty elektronicznej). Zamawiający przekazuje dokumenty na adres poczty
elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę
wskazując ten adres w ofercie i zobowiązuje się do utrzymania jego funkcjonalności przez czas
trwaniapostępowania. Domniemywa się, że dokumenty, oświadczenia i wnioski przekazane na
adres poczty elektronicznej wskazany w formularzu ofertowym zostały doręczone skutecznie,
aWykonawca zapoznał się z ich treścią. Ciąg dalszy do sekcji VII pkt. 7.4 ogłoszenia:7) zmiany
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron umowy,8) w przypadku zmiany albo
rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
warunki udziału w postępowaniu, w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu,9) zmiany
sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy wskutek
zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych leżących po stronie Zamawiającego
(...),10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania zgodności umowy z
wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w
szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie wynikającym z tych
przepisów,2. Zmiany umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej i podpisania
przez obydwie strony umowy.3. Z wnioskiem o zmianę umowy może wystąpić Wykonawca jak i
Zamawiający.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00039803/01 z dnia 2021-04-23

2021-04-23 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane


	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pabianice reprezentowana przez Wójta Gminy Pabianice
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472057804
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Torowa 21
	1.5.2.) Miejscowość: Pabianice
	1.5.3.) Kod pocztowy: 95-200
	1.5.4.) Województwo: łódzkie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@pabianice.gmina.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pabianice.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:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8665fc50-a433-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039803/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 16:17
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001758/03/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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

	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: www.bip.pabianice.gmina.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu (dostępnyjest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAPu (dostępny pod adresem:https://epuap.gov.pl/wps/portal), poczty elektronicznej. Do kontaktu z Wykonawcami- Jacek Siekierski- inspektor ds. inwestycji e-mail: jacek.siekierski@pabianice.gmina.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP i wtedy ma dostęp do „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów ioświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane są w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracjipublicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz dokumentów składanych wraz z ofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania opisane są w Instrukcji użytkownika. W celukorzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie przez użytkownika urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Szczegóły w SWZ w rozdziale 11 w szczególnościpkt 11.4- 11-6. Link do postępowania i jego ID są w załączniku nr 9 do SWZ. Dane postępowanie też na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu, klikając opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej zzakładki Postępowania. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jestpodać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę w języku polskim składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożeniaoferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany jest w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie:https://miniportal.uzp.gov.plZ uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tym ogłoszeniu więcej informacji w dalszej części ogłoszenia.
	3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
	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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) jest administratorem danychosobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga” prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;3) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lubpodmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 zpóźn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 4) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, ajeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwaniaumowy;5) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jestwymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniuo udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają zustawy Pzp; 6) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane wsposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art.15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wynikupostępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresieniezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników;− napodstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danychosobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo downiesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, żeprzetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− wzwiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo doprzenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzaniadanych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.Szczegółowe informacje w rozdziale 22SWZ.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): W przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowaw art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mającychna celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzieleniezamówienia publicznego lub konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnieniado sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lubkonkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, októrym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danychosobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.Wprzypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie ZamówieńPublicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane wdrodze żądania skierowanego do Zamawiającego. Szczegółowe informacje w rozdziale 22 SWZ.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: DPP.271.2.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający dokonuje badania oświadczeń stanowiącychwstępne potwierdzenie, że na dzień składania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełniawarunki udziału w postępowaniu. Następnie Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie zbada,czyWykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu. W takim przypadku, w terminie nie krótszym niż 5 dniwezwie Wykonawcę, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę do złożenia dokumentówpotwierdzających spełnianie warunków udziału oraz niepodleganie wykluczeniu zpostępowania. Art.274 ustawy pzp stosuje się. 2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający możeżądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 3. Zamawiający dokonapoprawek w ofercie zgodnie z zapisami art.223 ust. 2 ustawy pzp.4. W przypadku rozbieżnościpomiędzy ceną podaną przez wykonawcę w ofercie wyrażoną słownie oraz cyfrowo za prawidłowąZamawiający uzna wartość(cenę)wyrażoną słownie z zastrzeżeniem art. 223 ust. 2 pzp.
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane materiały i urządzenia (G)
	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: 8.1.	Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca na dzień składania ofert:a)	nie podlega wykluczeniu,b)	spełnia warunki udziału w postępowaniu.8.1.1.	Oświadczenia należy złożyć wg wymogów załącznika nr 4 i 5 do SWZ.8.1.2.	Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ lub są one niekompletne lub zawierają błędy, Zamawiający wezwie Wykonawcę odpowiednio do ich złożenia, poprawienia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu bez względu na ich złożenie, uzupełnienie lub poprawienie lub zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.8.1.3.	Złożenie, uzupełnienie lub poprawienie oświadczeń, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ nie może służyć potwierdzeniu spełniania kryteriów selekcji.8.1.4.	Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych oświadczeń, o których mowa w pkt 8.1 SWZ.8.1.5.	Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 SWZ budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, kryteriów selekcji lub braku podstaw wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.8.2.	W przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.8.2.1.	Oświadczenie należy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ.8.2.2. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.8.3.2.	W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu:Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.3.	Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania) następujących podmiotowych środków dowodowych (aktualnych na dzień złożenia):8.3.1.	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a)	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 (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 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 wstanie uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,b)	wykazu 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 sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt. 6.1.4. ppkt. 2) SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

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

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: 14.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


