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Polska-Boguszów-Gorce: Roboty budowlane
2021/S 171-443612
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 886-001-46-84
Adres pocztowy: ul. Miła 2
Miejscowość: Boguszów - Gorce
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-372
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Chlipała
E-mail: walbrzych@wroclaw.lasy.gov.pl
Tel.: +48 748880560
Adresy internetowe:
Główny adres: www.walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://walbrzych.wroclaw.lasy.gov.pl/aktualnosci
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Skarbu Państwa - Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Budowa sześciu drewnianych zastawek, rozbiórka przepustu i budowa w jego miejsce mostu, budowa
deflektorów, rozbiórka zastawki na potoku Miła i budowa w jej miejsce progu drewnianego, odbudowa (...)
Numer referencyjny: SA.270.7.2021

II.1.2)

Główny kod CPV
45000000 Roboty budowlane
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II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4)

Krótki opis:
A)Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa sześciu
drewnianych zastawek, rozbiórka przepustu i budowa w jego miejsce mostu, budowa deflektorów, rozbiórka
zastawki na potoku Miła i budowa w jej miejsce progu drewnianego, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa trzech
zbiorników w układzie paciorkowym, budowa kaszyc, przebudowa rowu, oraz rozbiórka umocnień potoku, w
ramach zadania: „Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła - Wspomnienie Górnika pod kątem
adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach projektu pn.:
„Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie
erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).B)Przedmiot zamówienia należy wykonać
(zakończyć całość robót objętych umową) w terminie do 300 dni liczonym od daty zawarcia umowy na roboty
budowlane, z zastrzeżeniem ograniczeń przyrodniczych wynikający z Opinii RDOŚ.

II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 179 040.81 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
45100000 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111200 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45200000 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45240000 Budowa obiektów inżynierii wodnej
45221100 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Boguszów-Gorce, obręb 0006 Stary Lesieniec, działki nr 9, 11, 20, Leśnictwo Glinik - obszar
administracyjny Nadleśnictwa Wałbrzych.

II.2.4)

Opis zamówienia:
A)Wykonanie robót budowlanych obejmuje następujące czynności:1)Prace przygotowawcze, 2)Obsługa
geodezyjna (geodezyjne wytyczenie obiektów budowlanych w terenie, a po wykonaniu robót budowlanych
geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, oraz obsługa geodezyjna wynikająca z dokumentacji projektowej
i technicznej zadania),3)Organizacja terenu budowy, placów składowych, zaplecza budowy i czynności
dozoru, 4)Wykonanie robót budowlanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zamieszczonym w
SWZ, dokumentacją projektową i techniczną (roboty przygotowawcze; roboty ziemne; roboty rozbiórkowe
towarzyszące realizacji projektowanych obiektów; roboty związane z przebudową, odbudową i nadbudową
trzech zbiorników wodnych w układzie paciorkowym wraz z rozbiórką istniejących urządzeń wodnych i budową
nowych związanych z nimi funkcjonalnie oraz wykonaniem ujęcia poprzez odbudowę rowu zasilającego
z zastawką zamykającą; roboty związane z rozbiórką przepustu i budową w jego miejsce mostu; roboty
związane z budową sześciu drewnianych zastawek; roboty związane z budową deflektorów; roboty związane
z rozbiórką zastawki na Potoku Miła i budową w jej miejsce progu drewnianego; roboty związane z budową
kaszyc; roboty związane z przebudową rowu, oraz rozbiórką umocnień potoku; roboty wykończeniowe, inne wg
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dokumentacji projektowej i technicznej), wydanymi dla zadania decyzjami administracyjnymi, oraz zasadami
sztuki budowlanej,5) Dostawa materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych
oraz urządzeń koniecznych do wybudowania,6) Organizacja i koordynacja robót,7)Wykonanie wszystkich
pomiarów, prób, badań,8)Usuw. wad i usterek, w trakcie realizacji robót oraz w okresie gwarancji jakości i
rękojmi za wady,9)Uzyskiwanie zgód, opinii, atestów i zaświadczeń oraz innych wymaganych dokumentów,
10) Prowadzenie dokumentacji budowy,11) Ochrona i utrzymanie terenu budowy,12)Zabezpieczenie i
uporządkowanie zajętego terenu działek sąsiadującego z terenem budowy (możliwość użytkowania pod
warunkiem uzyskania zgody właścicieli tych działek),13)Utrzy. czystości i naprawa dróg stanowiących drogi
dojazdowe do terenu budowy w przypadku ich uszkodzenia,14)Usuwanie i utylizacja zanieczyszczeń (w
tym materiałów rozbiórkowych i odpadów wytworzonych w procesie budowlanym),15)Likwidacja placu
budowy,16)Sporządzenie i przekazanie Zamaw. operatu kolaudacyjnego, tj. kompletu dokumentacji
powykonawczej, zgodnie z warunkami Umowy zawartej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 11 do
SWZ,17)inne wyżej nie wymienione, a wynikające z SWZ i jej załączników.Szczegółowy opis zakresu
rzeczowego przedmiotu zamówienia, zawiera załącznik nr 1 do SWZ. Na etapie realizacji inwestycji Wyk.
będzie zobowiązany do bezwzględnego stosowania się do zapisów (wymogów i ograniczeń) zawartych w
Decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach.B)Okres gwarancji jakości: Wymagany okres gwarancji jakości
na wykonane roboty budowlane, wbudowane materiały i zamontowane urządzenia wynosi minimum 5 lat
licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego Przedmiotu umowy. Przedłużenie okresu gwarancji jakości,
stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.C)Zgodnie z art. 257 pkt 1) PZP Zamawiający przewiduje możliwość
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.D)Postępowanie prowadzone jest w
trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 129 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 129 ust. 2 oraz art. 132-139
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn zm. - „PZP”)
oraz aktów wykonawczych do PZP.E)Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla
odwróconej kolejności oceny, o której mowa w art. 139 ust. 1 oraz ust.3-4PZP.F)Zamawiający nie przewiduje
możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 PZP.G)Zamawiający nie wymaga
złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: PRZEDŁUŻENIE OKRESU GWARANCJI / Waga: 40 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 179 040.81 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 300
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach projektu pn. „Kompleksowy projekt
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adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach
górskich” (POIS.02.01.00-00-0006/16-00).
II.2.14)

Informacje dodatkowe
A) Komunikacja między Zama., a Wykonaw. odbywa się przy użyciu miniPortalu. Inf. o środkach komunikacji
elektr., przy użyciu których Zam. będzie komunikował się z Wyk. oraz inf. o wymaganiach tech. i organiza.
sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektro., znajduje się w pkt 10 SWZ. B)Zama. wymaga
wniesienia wadium w wysokości 17.700,00 zł, zgodnie z pkt 11 SWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku zdolności do
występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w
odniesieniu do warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 800.000,00 zł.
b) Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.
- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze
wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia
5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i
spełnienie warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. Treść JEDZ określona została w załączniku nr 5 do
SWZ. JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej.
2) JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brak podstaw wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 7.1 ppkt 3 lit. a) SWZ
winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1. lit. f-l SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3) Wykonawca może polegać na sytuacji ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując
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zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia. Jeżeli Wykonawca, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118
zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające
brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie,
w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien
zostać złożony pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej; b)zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia
lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów zgodnie z pkt 9.2 SWZ.Wykonawca, który polega na
sytuacji ekonomicznej (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 3 SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP
zobowiązany będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit f,
h-l SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP,
mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte
w pkt 9.3.-9.5.SWZ, stosuje się odpowiednio.
4) Wykona., którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do
Wykonawcy, w trybie art. 126 ust. 1 PZP: b) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia, nie mniejszej niż określona w pkt 7.1 ppkt 3) lit. a)
SWZ. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca składa inne
podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnienie opisanego przez
Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał: -co najmniej 1 robotę budowlaną, z zakresu prac związanych
z budową i/lub przebudową i/lub remontem zbiornika wodnego i/lub zbiorników wodnych, o wartości nie
mniejszej niż 200.000,00 zł brutto.Przez budowę, przebudowę, remont, Zama. rozumie roboty budowlane
zdefiniowane w art. 3 pkt 6, 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Wykon. nie może sumować wartości kilku robót, o mniejszym zakresie, dla
uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wyk. do
realizacji zamów., zostanie uznany za spełniony, jeśli Wyk. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować: co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej*;-co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji
kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności inżynieryjnej
mostowej*,*Uprawnienia wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020r., poz. 1333 ze zm., dalej – „Prawo budowlane”) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia bud., które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające
im uprawnienia wydane obywatelom państw Euro. Obszaru Gospoda. oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z
zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r.
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst
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jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z późn. zm.), które uprawniają do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie przy realizacji przedmiotu zamówienia, biorąc pod uwagę jego zakres.
- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia”/„nie
spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o których mowa w rozdziale 9.
1)oświadczenie Wyko. o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone
na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia („JEDZ”), sporządzonego zgodnie ze wzorem
standar. formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz.
UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia i spełnienie
warunków udziału w postępowania, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zam.
podmiotowe środki dowodowe. Treść JEDZ określona została w załączniku nr 5 do SWZ. JEDZ należy złożyć
wraz z ofertą. JEDZ Wyk. sporządza, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej. 2) JEDZ składa każdy
z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświ. te potwierdzają brak podstaw wykluczenia
oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykon. wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu. Ośw. wykon. wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane
na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w
postępowaniu określonych w pkt 7.1 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci
Wyk. wspólnie, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt 7.1. ppkt 4) lit a) SWZ winien spełnić co najmniej
jeden z tych Wykon. Doku., o których mowa w pkt 9.1. lit. f-l SWZ obowiązany będzie złożyć każdy z wyk.
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt
7.1. ppkt 4) SWZ) innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 zobowiązany jest złożyć wraz z
ofertą: a)oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu (w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje
się na jego zasoby) na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej; b)zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów zgodnie z pkt 9.2 SWZ.Wykonawca, który polega na na zdolnościach technicznych lub
zawodowych (warunki wskazane w pkt 7.1. ppkt 4 SWZ) na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany
będzie do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.1. lit f, h-l SWZ,
dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia
z postępowania.Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP, mających
siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowienia zawarte w pkt
9.3.-9.5 SWZ, stosuje się odpowiednio.
4) Wykona., którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym przez
Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do
Wykonawcy, w trybie art. 126 ust. 1 PZP: c)wykaz 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 brutto, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane
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(wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 9 do SWZ). Jeżeli Wykonawca powołuje
się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz,
o którym mowa wyżej , dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio
uczestniczył (pkt 9.1. lit c SWZ). Okres wyrażony w latach, o którym mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia w
którym upływa termin składania ofert.
d) dowody, że wskazane przez Wykonawcę roboty budowlane na potwierdzenie spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane
należycie.Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyny niezależnych od niego
nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
e) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, posiadanych uprawnień (numer oraz zakres uprawnień zapewniających prawo wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy prawnej ich wydania),
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ),
III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
A)Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość
zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem
podanych w istotnych postanowieniach umowy, warunków ich wprowadzenia.B)Przed zawarciem umowy w
sprawie zamówienia publicznego Wykona., którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest
wnieść wymagane zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości oferty brutto.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/01/2022
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Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Zamawiający nie przywiduje publicznego otwarcia ofert.Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu
do odszyfrowywania ofert, dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje
poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Marek Nogawka – w sprawach opisu
przedmiotu zamówienia; Agnieszka Chlipała – w sprawach procedury przetargowej.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3)

Informacje dodatkowe:
W postępowaniu mogą brać udział wyk., którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 2 PZP i o których mowa w art. 109 ust. 1
pkt 1–5 i 7–10 PZP. Wyk., którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie nie
krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu zam. w trybie art. 126 ust. 1 PZP, aktualne na dzień złożenia
podmiotowe środki dowodowe:1) informację z KRK w zakresie opisanym w pkt 9.1 lit. f SWZ, sporządzoną nie
wcześniej niż 6 mies. przed jego złożeniem;2) zaświadcz. właściwego naczelnika US potwierdz., że wyk. nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie opisanym w pkt 9.1 lit. h SWZ i wystawioną nie wcześniej niż
3 miesi. przed przed jego złożeniem;3) zaświa. albo innego dokum.właściwej terenowej jednostki organizacyjnej
ZUS lub właściwego oddziału regionalnej lub właściwej placówki terenowej KRUS potwierdz., że Wyko. nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie opisanym w pkt 9.1 lit i SWZ,
wystawionej nie wcześniej niż 3 mie. przed jego złożeniem;4) odpisu lub infor. z KRS lub z CEiIDG, w zakresie
art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, opisanym w pkt 9.1 lit j SWZ, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej
złożeniem;5) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 PZP złożonym na formularzu Jednolitego europejskiego dok. zam. (JEDZ), w zakresie podstaw
wykluczenia z postęp. wskazanych przez Zama., w zakresie opisanym w pkt 9.1 lit k SWZ;6) informację z
Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, w zakresie art. 108 ust. 2 PZP, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, w zakresie
opisanym w pkt 9.1 lit l SWZ,7) ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w zakresie opisanym w pkt 9.1 lit. g SWZ;
8) dok. potwierdzających, że wyk. jest ubezpieczony od odpowiedział. cywilnej, o której mowa w pkt III.1.2
ogłoszenia;9) wykaz wyk. robót bud. z dowodami, o którym mowa w pkt III.1.3 Ogłoszenia;10) wykaz osób, o
którym mowa w pkt III.1.3 ogłoszenia;Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach
określ. w art. 118 ust. 1 PZP zobowiąz. będzie złożyć w trybie art. 126 ust. 1 PZP w odniesieniu do tych
podmiotów dok. wym. wyżej w pkt 1–6. Wykaz oświa. i dok. potwierdz. spełn. warunków udziału w postęp. i
brak podst. wyklucz., dot. wykonawców zagranicznych zawarty jest w pkt 9.3–9.5 SWZ.Dok i oświadczenia o
których mowa wyżej w pkt 1–7 obowiązany będzie złożyć każdy z wyko. wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia na wezw. Zam.w trybie art. 126 ust 1 PZP.Wraz z ofertą składa się JEDZ i dokumenty wymienione
w pkt.13.4SWZ. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
zadań, dotyczących przedmiotu zamówienia. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części)
przedmiotu zamówienia podwykonawcom.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wyk. lub podwykonawcę
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osób wykonujących czynności wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia, polegające na wykonywaniu
pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst. jedn.
Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.). Powyższy obowiązek dotyczy wykonywania czynności, opisanych w
dokumentacji projektowej i technicznej (załącznik nr 1 do SWZ), wyszczególnionych w pkt 30.1.SWZ. Zama.
nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 PZP. Zam. nie
zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa
w art. 94 PZP. Zam. nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert
częściowych, o których mowa w art. 7 pkt 15 PZP.Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych, zawarta jest w pkt 21 SWZ.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługują środki ochrony
prawnej określone w dziale IX PZP tj. odwołanie i skarga do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane
zostało w przepisach art. 506-578 PZP, a postępowanie skargowe w przepisach art.. 579-590 PZP.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami PZP czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w
tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na
podstawie PZP;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo że
Zamawiający był do tego obowiązany.
3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu
odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli
zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby
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mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł
zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio
odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
4.Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę
jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. (a).
5.Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści
dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6.Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 4. i 5. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
7.Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o
którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej
Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1
PZP, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora
wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.
8. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie stronie przysługuje skarga
kasacyjna do Sądu Najwyższego.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.p

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/08/2021
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