
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

˜Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 971218187

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Wojska Polskiego 100 B

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Nowa Sól

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 67-100

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ 684585330

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ drogi@pzd-nowasol.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ www.pzd-nowasol.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

˜zarządzanie drogami

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:

˜Remont dróg powiatowych polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-ef4b0975-ccf8-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00082049/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 13:29
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
˜https://www.pzd-nowasol.pl/zamowienia-powyzej-130-tys/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜https://miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
˜Dokumenty, oświadczenia i informacje sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych
określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ̃ 1) Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest
Powiatowy Zarząd Dróg w Nowej Soli, ul. Wojska Polskiego 100B, 67-100 Nowa Sól.2) Kontakt z
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Panią Dominiką Hassa, w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych, jest możliwy pod adresem mailowym iodo@ea24.pl lub nr tel. 668
37 61 363) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego /dane identyfikujące postępowanie,
np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie krajowym, wariant 1.4) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
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RODO;8) posiada Pani/Pan:• na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;• na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***;• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9) nie
przysługuje Pani/Panu:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;• prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.**Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.***Wyjaśnienie: prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ̃ 3411.04.2021.PZD

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 543150 PLN

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

˜1. Przedmiotem zamówienia jest remont dróg powiatowych na terenie powiatu nowosolskiego
polegający na odnowie dywanikowej nawierzchni obejmujący:• Roboty pomiarowe,• Frezowanie
nawierzchni bitumicznej na głębokość 5 cm,• Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. III-IV
na głębokość średnio 30 cm,• Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne,• Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechaniczne o
uziarnieniu 0/31,5, warstwa o grubości 25 cm po zagęszczeniu,• Oczyszczenie nawierzchni oraz
skropienie emulsją asfaltową w ilości około 0,4 kg/m2 na oczyszczonym podłożu (istniejąca
nawierzchnia drogi),• Mechaniczne ułożenie warstwy wyrównującej i profilującej z betonu
asfaltowego AC 11W o grubości od 2 do 8 cm (średnio 5 cm),• Mechaniczne ułożenie
nawierzchni z destruktu asfaltowego, grubość 20 cm,• Uzupełnianie poboczy destruktem
asfaltowym,• Uzupełnianie poboczy tłuczniem lub frezowinami,• Regulacja wysokościowa studni
kanalizacyjnych oraz wpustów ulicznych zlokalizowanych w jezdni,• Regulacja pionowa
skrzynek zaworów gazowych ulicznych zlokalizowanych w jezdni,• Rozłożenie siatki
wzmacniającej na powierzchni jezdni,• Montaż krawężników,• Powierzchniowe utrwalanie
nawierzchni emulsją i grysami,• Wymiana uszkodzonych włazów studni kanalizacji deszczowej,•
Przełożenie istniejącej nawierzchni chodników,• Rozebranie istniejącej nawierzchni chodników,•
Rozebranie nawierzchni bitumicznej2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w zależności
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od potrzeb Zamawiającego na podstawie odrębnych zleceń. Za każdym razem w zleceniu
Zamawiający określi:• numer drogi na której Wykonawca będzie wykonywał remont ,• długość
odcinka (nie mniejszy niż 100 mb)• termin wykonania.

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: ̃ 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ̃ 1) Ocena kryterium „cena oferty” - będzie przeprowadzana wg
następującego wzoru matematycznego: najniższa cena spośród wszystkich ważnych ofert i nie
odrzuconych podzielona przez cenę ocenianej oferty x 100 x 60%W tym kryterium można uzyskać
maksymalnie 60 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po przecinku, bez
zaokrąglania.2) Ocena kryterium „okres udzielonej gwarancji” - będzie przeprowadzana na podstawie
długości terminu podanego przez Wykonawcę w ofercie, (przy czym najkrótszy możliwy okres
gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od daty podpisania Protokołu odbioru
końcowego a najdłuższy możliwy okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty podpisania Protokołu
odbioru końcowego i obliczona na podstawie następującego wzoru matematycznego:okres gwarancji
badanej oferty podzielony przez najdłuższy zaoferowany okres gwarancji x 100 x 40%W tym kryterium
można uzyskać maksymalnie 40 punktów. Liczba punktów zostanie wyliczona do dwóch miejsc po
przecinku, bez zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ okres gwarancji jakości

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
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Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
˜1.1 zdolność techniczna lub zawodowa;Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
wykonawca wykaże, że przy realizacji zamówienia będzie dysponował niezbędny sprzętem., w
tym m.in.: a) wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania
mieszanek mineralno – asfaltowych b) układarka do układania mieszanek mineralno-
asfaltowych typu zagęszczanegoc) skrapiarkad) walec lekki, średni i ciężki e) walec stalowy
gładki f) walec ogumiony g) szczotki mechaniczne lub /i inne urządzenia czyszcząceh)
samochody samowyładowawcze z przykryciem lub termosyi) równiarkaj) koparka1.1.2.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia pełniąc następujące funkcje;a) kierownik
budowy – 1 osoba spełniająca następujące wymagania: uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub opowiadające im
uprawnienia równoważne,  doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika
robót branży drogowej, przy robotach budowlanych, które polegały na wykonaniu rozbudowy,
przebudowy, budowy drogi o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 500 000 złotych (bez
podatku VAT),

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:
˜1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, o
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ˜1) wykazu sprzetu,2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
˜w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, -w przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty składa każdy z
wykonawców,-w przypadku, gdy wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, należy złożyć dodatkowo dokumenty dotyczące tego
podmiotu.Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa wyżej,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o
ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w oświadczeniu

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
˜Wadium.1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w
wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert.3. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą.4.
Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r.
poz. 310, 836 i 572).5. Wadium wniesione w formie gwarancji albo poręczenia musi być
nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie zamawiającego. Gwarancja oraz
poręczenie musi w swej treści zawierać następujące informacje:1) nazwę gwaranta lub
poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib,2) nazwę wykonawcy dającego zlecenie udzielenia
gwarancji lub poręczenia,3) beneficjenta (zamawiającego) gwarancji lub poręczenia,4)
przedmiot gwarancji lub poręczenia,5) nazwę postępowania, którego gwarancja lub poręczenie
dotyczy,6) kwotę gwarancji lub poręczenia,7) okresie obowiązywania nie krótszy niż termin
związania ofertą, 8) zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłacenia kwoty gwarancji na
żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
˜W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca
jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 1 oraz
dodatkowo następujące oświadczenia i dokumenty: -oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy, określające zakres jaki wykona każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, sporządzone zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ – oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wszystkich
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,-pełnomocnictwo do reprezentowania
wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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:
˜Możliwe zmiany umowy zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ - projektowanych
postanowieniach umowy

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

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

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
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SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ̃ Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29
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