
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pruszcz Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674931

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakątek 1

1.5.2.) Miejscowość: Juszkowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-000

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 586929421

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pruszczgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pruszczgdanski.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 DRÓG GMINNYCH

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b2e3855-c892-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00077818/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-09 17:43

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001555/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Przebudowa ulicy Ptasiej (173692G) w Borzęcinie

1.1.4 Przebudowa ulicy Jesionowej (173566G) w Bystrej

1.1.12 Przebudowa ulicy Leśnej (173683G) Żuława - Żuławka

1.1.38 Przebudowa i remont ulicy Polnej w Bystrej

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://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski

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: Postępowanie prowadzone jest przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
http://platformazakupowa.pl/ lub poprzez adres profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków
komunikacji”), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.:1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie
mniejszej niż 512 kb/s,2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB
Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows
7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,3) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub
FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu
„cookies”4) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,5)
Platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie
UTF8,6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny
czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski

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): Klauzula informacyjna RODO określona została w Rozdział
II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO określona została w Rozdział
II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1.271.2.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

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 ulicy Leśnej w miejscowości Żuławka
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- rozebranie starej nawierzchni z płyt ażurowych typu Jomb na pow. 600,00 m², 
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm pod wbudowanie nowych płyt drogowych żelbetowych
pełnych na pow. 643,50 m²,
- rozłożenie w korycie podsypki żwirowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym
(grubość podsypki po zagęszczeniu musi wynosić 10cm) na pow. 643,50 m²,
- ułożenie nowych płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300cmx150cmx15cm, na
pow. 643,50 m² - układ ułożenia pełny o szerokości od 3 m główna jezdnia do 4,5 m na
mijankach,
- wykonanie poboczy o gr. 10 cm z gruntu rodzimego dwustronne na szerokości 0,5 m,
- roboty porządkowe, zagrabienie i zagęszczenie poboczy na odcinkach objętych pracami,
Wbudowanie płyt staro-użytecznych pozyskanych z rozbiórki w odległości do 15 km 
- transport pozyskanych płyt ażurowych w miejsce zakładanego wbudowania w odległości 15
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km, 
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm pod wbudowanie płyt ażurowych staro-użytecznych typu
Jomb (przyjmuje się około 60% płyt do dalszego wbudowania) na pow. 360,00 m²,
- rozłożenie w korycie podsypki żwirowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym
(grubość podsypki po zagęszczeniu musi wynosić 10cm) na pow. 360,00 m², 
- ułożenie płyt ażurowych staro-użytecznych typu Jomb na pow. 360,00 m²,
- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego dwustronne o szerokości 0,5 m,
- roboty porządkowe, zagrabienie i zagęszczenie poboczy na odcinkach objętych pracami.
W drodze nie występują żadne urządzenia infrastruktury podziemnej oraz naziemnej do
przebudowy.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi

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 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Ptasiej w miejscowości Borzęcin
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm pod wbudowanie nowych płyt drogowych żelbetowych
pełnych na pow. 256,50 m²,
- rozłożenie w korycie podsypki żwirowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym
(grubość podsypki po zagęszczeniu musi wynosić 20 cm) na pow. 256,50 m²,
- ułożenie nowych płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300cmx150cmx15cm, na
pow. 256,50 m² - układ ułożenia pełny o szerokości 3 m główna jezdnia,
- wykonanie poboczy o gr. 10 cm z gruntu rodzimego dwustronne na szerokości 0,5 m,
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- roboty porządkowe, zagrabienie i zagęszczenie poboczy na odcinkach objętych pracami,
W drodze nie występują żadne urządzenia infrastruktury podziemnej oraz naziemnej do
przebudowy.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi

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 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa ulicy Jesionowej w miejscowości Bystra
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- rozebranie starej nawierzchni z płyt ażurowych typu Jomb na pow. 300,00 m², 
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm pod wbudowanie nowych płyt drogowych żelbetowych
pełnych na pow. 607,50 m²,
- rozłożenie w korycie podsypki żwirowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym
(grubość podsypki po zagęszczeniu musi wynosić 10 cm) na pow. 607,50 m²,
- ułożenie nowych płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300cmx150cmx15cm, na
pow. 607,50 m² - układ ułożenia pełny o szerokości od 3 m główna jezdnia do 4,5 m na
mijankach,
- wykonanie poboczy o gr. 10 cm z gruntu rodzimego dwustronne na szerokości 0,5 m,
- roboty porządkowe, zagrabienie i zagęszczenie poboczy na odcinkach objętych pracami,
Wbudowanie płyt staro-użytecznych pozyskanych z rozbiórki w odległości do 15 km 
- transport pozyskanych płyt ażurowych w miejsce zakładanego wbudowania w odległości 15
km, 
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm pod wbudowanie płyt ażurowych staro-użytecznych typu
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Jomb (przyjmuje się około 70% płyt do dalszego wbudowania) na pow. 210,00 m²,
- rozłożenie w korycie podsypki żwirowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym
(grubość podsypki po zagęszczeniu musi wynosić 10cm) na pow. 210,00 m², 
- ułożenie płyt ażurowych staro-użytecznych typu Jomb na pow. 210,00 m²,
- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego dwustronne o szerokości 0,5 m,
- roboty porządkowe, zagrabienie i zagęszczenie poboczy na odcinkach objętych pracami.
W drodze nie występują żadne urządzenia infrastruktury podziemnej oraz naziemnej do
przebudowy.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi

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

Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Bystra
Zakres robót obejmuje:
- roboty pomiarowe,
- rozebranie starej nawierzchni z płyt ażurowych typu Jomb na pow. 78,00 m², 
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm pod wbudowanie nowych płyt drogowych żelbetowych
pełnych na pow. 117,00 m²,
- rozłożenie w korycie podsypki żwirowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym
(grubość podsypki po zagęszczeniu musi wynosić 10cm) na pow. 117,00 m²,
- ułożenie nowych płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300cmx150cmx15cm, na
pow. 117,00 m², - układ ułożenia pełny o szerokości od 3 m główna jezdnia,
- wykonanie poboczy o gr. 10 cm z gruntu rodzimego dwustronne na szerokości 0,5 m,
- roboty porządkowe, zagrabienie i zagęszczenie poboczy na odcinkach objętych pracami,
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Wbudowanie płyt staro-użytecznych pozyskanych z rozbiórki w odległości do 15 km 
- transport pozyskanych płyt ażurowych w miejsce zakładanego wbudowania w odległości 15
km, 
- wykonanie koryta o głębokości 20 cm pod wbudowanie płyt ażurowych staro-użytecznych typu
Jomb (przyjmuje się około 50% płyt do dalszego wbudowania) na pow. 39,00 m²,
- rozłożenie w korycie podsypki żwirowo-piaskowej wraz z zagęszczeniem mechanicznym
(grubość podsypki po zagęszczeniu musi wynosić 10cm) na pow. 39,00 m²,
- ułożenie płyt ażurowych staro-użytecznych typu Jomb na pow. 39,00 m²,
- wykonanie poboczy z gruntu rodzimego dwustronne o szerokości 0,5 m,
- roboty porządkowe, zagrabienie i zagęszczenie poboczy na odcinkach objętych pracami.
W drodze nie występują żadne urządzenia infrastruktury podziemnej oraz naziemnej do
przebudowy.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi

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: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2, zadania nr 3 oraz
zadania nr 4.
Wykonawca spełni warunek w tym zakresie, jeżeli wykaże, że:
- w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty
budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni drogi z płyt drogowych o powierzchni nie
mniejszej niż 100 m2 każda,
- dysponuje lub będzie dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skieruje do jego
realizacji:
- kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności drogowej,
Uwaga:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca
1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby,
których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w
przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – wymaga, aby co
najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnił
warunek w zakresie wykonania należycie co najmniej dwóch robót budowlanych polegających
na wykonaniu nawierzchni drogi z płyt drogowych o powierzchni nie mniejszej niż 100 m2 każda.

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:
Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej
niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. powyżej, składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej,
zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,
złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
Wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich pięciu 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, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
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wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone 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 - załącznik nr 3 do SWZ; 
2) 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

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Wykonawca, który 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.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
powinno być załączone do oferty. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
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:
1. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy bez przeprowadzenia nowego
postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków jej wprowadzenia:
1) Termin realizacji przedmiotu umowy, określony w § 3 umowy, może ulec zmianie z powodu
opóźnień wynikających z:
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a) warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót stanowiących
przedmiot umowy zgodnie z technologią właściwą do ich wykonania, wynikającą z norm,
technologii wykonania robót, opracowań techniczno-budowlanych lub innych przepisów prawa,
określających warunki atmosferyczne wymagane do prawidłowego wykonania tych robót, jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca; w takim przypadku termin wykonania przedmiotu umowy
może ulec przedłużeniu odpowiednio o ilość dni, w których wystąpiły warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót stanowiących przedmiot umowy,
b) wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których zakres i
termin realizacji ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy, odpowiednio o ilość dni
niezbędnych do wykonania robót zamiennych lub dodatkowych,
c) wystąpienia zmiany w dokumentacji projektowej dokonanej na wniosek Wykonawcy lub
Zamawiającego lub konieczności usunięcia błędów w dokumentacji technicznej, odpowiednio o
ilość dni niezbędnych do dokonania zmian w tych dokumentacjach,
d) wstrzymania lub zawieszenia robót przez Zamawiającego lub wyznaczonego przez niego
inspektora nadzoru inwestorskiego lub też inny uprawniony organ, z przyczyn nie leżących po
stronie Wykonawcy i uniemożliwiających dalsze prowadzenie robót, wynikających w
szczególności z: wad i braków w dokumentacji projektowej lub innych dokumentów budowy
mających wpływ na realizację przedmiotu umowy, konieczności prowadzenia prac
archeologicznych, zabezpieczenia znalezionego przedmiotu, który może stanowić zabytek,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z robotami prowadzonymi przez inne podmioty,
wystąpienia konieczności uzyskania przez Zamawiającego dodatkowych decyzji, uzgodnień lub
pozwoleń – odpowiednio o ilość dni, w których wstrzymano lub zawieszono roboty budowlane,
e) opóźnień w działaniu lub zaniechań innych niż Zamawiający podmiotów oraz organów, w
szczególności eksploatatorów infrastruktury – o ilość dni adekwatną do danego przypadku,
f) wystąpienia siły wyższej rozumianej jako: pożar, powódź, huragan, eksplozja, awarie
energetyczne, wojna, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy
wydane przez organy administracji publicznej, pandemia choroby zakaźnej, a także inne
nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą stron,
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a jeżeli możliwe były do
przewidzenia, nie można było im zapobiec, uniemożliwiającej prawidłowe prowadzenie robót, o
ilość dni jej trwania lub ilość dni niezbędnych do usunięcia skutków zdarzeń będących wynikiem
siły wyższej.
2) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa podatkowego w
zakresie stawki podatku VAT wynagrodzenie brutto Wykonawcy ulegnie odpowiedniej zmianie,
przy niezmienionym wynagrodzeniu netto.
3) Każdorazowa zmiana przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 16 ust. 4 umowy
wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4) Każdorazowa zmiana kierownika budowy wskazanego w § 7 ust. 1 umowy wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-25 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie
internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-24
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SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. zmiany do umowy 2. Okoliczności powodujące opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit.
a-f muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz udokumentowane stosownymi protokołami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu ich przez
Zamawiającego ustala się nowe terminy wykonania umowy.
3. Zmiana kadry osobowej Wykonawcy wskazanej w ofercie do wykonania zamówienia jest
możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób spełniających pierwotne warunki SWZ. W
szczególności konieczności zmian kadry osobowej Wykonawcy wymaga sytuacja, gdy
Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca
Zobowiązany jest dokonać zmiany tych osób w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty złożenia
wniosku Zamawiającego. 
4. Zmiana podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych jest
możliwa pod warunkiem zaproponowania nowego podmiotu, spełniającego pierwotne warunki
określone w SWZ.
5. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może powierzyć wykonanie części robót
budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia
podwykonawcom, wskazać inny zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,
zrezygnować z podwykonawstwa, zmienić podwykonawcę.
6. Dopuszcza się możliwość wystąpienia robót zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacją projektową oraz SWZ w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
prawidłowego (zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującego prawa) wykonania
przedmiotu umowy i jego dalszej eksploatacji.
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	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna RODO określona została w Rozdział II Specyfikacji Warunków Zamówienia.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna RODO określona została w Rozdział II Specyfikacji Warunków Zamówienia.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP1.271.2.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi
	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
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	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
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	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej rękojmi
	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: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	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: Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, 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 były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ;  2) 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
	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: 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: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-25 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem https://platformazakupowa.pl/pruszcz_gdanski
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-25 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-24

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


