Ogłoszenie nr 536577-N-2020 z dnia 2020-05-05 r.

Urząd Gminy: Rozbudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Pobierowo – II ETAP
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych
przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 54423700000000, ul.
ul. Mickiewicza 19 , 72-344 Rewal, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 91 38 49
011, e-mail zp@rewal.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): bip.rewal.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie
udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)

Tak
bip.rewal.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wymagane jest przesyłanie ofert w formie pisemnej - za pośrednictwem operatora
pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z
2018 r. poz. 2188 z póź. zm.), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy w Rewalu, ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej ul.
Grunwaldzkiej w m. Pobierowo – II ETAP
Numer referencyjny: IOD.271.02.2020.TB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi na odcinku o długości 151,40
[m], w tym budowa jezdni z kostki brukowej betonowej o szerokości 6,0 [m], na łącznej
powierzchni 790 [m²], budowa nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na łącznej
powierzchni 364,60 [m²], budowa nawierzchni obustronnych chodników z kostki brukowej
betonowej o szerokości 2,0 [m], na łącznej powierzchni 533 [m²], wykonanie poboczy
gruntowych z wyprofilowaniem i obsianiem trawą, na powierzchni ok. 733 [m²]. W zakres
zadania wchodzi również budowa oświetlenia ulicznego, wg projektu branży elektrycznej

II.5) Główny kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa
całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub
dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta
umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Określenie warunków: a) wykonawca przedłoży informację z banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych
środków w kwocie co najmniej 400.000,00 złotych, lub zdolność kredytową na co najmniej
400.000,00 złotych, wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem składania
ofert (kwota 400.000,00 złotych może stanowić suma zdolności kredytowej i środków
własnych), b) wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
deliktowej i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia, z sumą gwarancji na co najmniej kwotę 1.000.000,00 złotych - polisa musi być
ważna przez cały okres trwania realizacji zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - wykonawca przedstawi wykaz, na załączniku nr 4 do SIWZ,
minimum dwóch robót budowlanych obejmujących swoim zakresem
remont/przebudowę/rozbudowę lub budowę drogi, o długości nie mniejszej niż 100 metrów
i o wartości robót co najmniej 300.000,00 zł każda, wykonanej w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie, z podaniem rodzaju, długości drogi, wartości, daty, miejsca wykonania i
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączy dowody określające
czy roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy
roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo

ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów - inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnienie
opisanych przez zamawiającego warunków udziału w postępowaniu. W przypadku
wskazania kilku robót o mniejszej wartości lub długości, ich wartości nie sumują się.
Uwaga: 1. W przypadku, gdy wartość zamówień wykazanych przez wykonawcę celem
potwierdzenia warunku udziału w postępowaniu wyrażona będzie w walucie obcej,
zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla
danej waluty, z daty wszczęcia postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli
w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z
ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania). 2. W przypadku, gdy wykonawca
wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Zamawiający będzie weryfikował rzeczywisty
(faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji usług objętych tym zamówieniem.
b) wykonawca przedstawi wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia publicznego
– na załączniku nr 5 do SIWZ, odpowiedzialnych za 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 - w następującym zakresie: • dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej - drogowej
bez ograniczeń, na minimum jednym zadaniu polegającym na
remoncie/przebudowie/rozbudowie lub budowie drogi o wartości nie mniejszej niż
400.000,00 zł brutto. W przypadku wskazania kilku robót o mniejszej wartości, ich wartości
nie sumują się. Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z
ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt 2, ustęp 7, art.12a lub
uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie
ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały
uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej, a także osób z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i

obywateli Konfederacji Szwajcarskiej, posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki
określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2019, poz.
534). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o
uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług
transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów albo udokumentować, że
zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności
przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub
doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: odpisu z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa w pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument, o którym mowa w pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument
dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 2 zastępuje się go dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
zamawiający będzie żądał: a) wykazu robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy– w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
dokumenty, b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich
kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami, c) wykonawca przedłoży informację z banku lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków w
kwocie co najmniej 400.000,00 złotych, lub zdolność kredytową na co najmniej 400.000,00
złotych, wystawioną nie wcześniej niż na 1 miesiąc przed terminem składania ofert (kwota
400.000,00 złotych może stanowić suma zdolności kredytowej i środków własnych), b)
wykonawca przedłoży opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument
potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej
i kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,
z sumą gwarancji na co najmniej kwotę 1.000.000,00 złotych - polisa musi być ważna przez
cały okres trwania realizacji zamówienia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto, oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca: nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do oferty: a) dowód wniesienia wadium. b) ofertę przetargową (z
ceną netto i z podatkiem VAT), c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania

wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w
przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. d) w przypadku
wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty
należyzałączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, f) b) oświadczenia wykonawcy o przynależności
albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej
informacji, dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia; 2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny,
terminu udzielonego okresu rękojmi, doświadczeniu kierownika budowy i udziału
procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z
oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. c) Jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w lit a), składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert; d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w lit. c), zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do
jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne,

konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a) -d) składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 5.000,00 zł
(słownie: pięć tysięcy 00/100) . 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku
następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1)
Pieniądzu; 2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem
pieniężnym; 3) Gwarancjach bankowych; 4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.
z 2019 poz. 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić
przelewem na konto Gmina Rewal w BS Gryfice O/REWAL 14 9376 0001 0010 5242 2002
0009. 4. W ofercie należy złożyć w oryginale dokument potwierdzający wniesienie wadium.
Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium zostanie odrzucona bez
rozpatrywania. 5. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. W
przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin wniesienia wadium przyjmuje
się dzień uznania rachunku bankowego zamawiającego. 6. Zamawiający przechowuje
wadium wniesione w pieniądzu na rachunku bankowym. 7. Zamawiający zwraca wadium
wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 8. Zamawiający zwraca
niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu
składania ofert. 9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z
odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 10.
Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn
leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.
1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienia omyłki, o której mowa w art. 87
ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę
jako najkorzystniejszej. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, również
wtedy gdy wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w
sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
UWAGA: Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia
1997 (Dz. U z 2018 poz. 2187 z późn. zm.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia
bezgotówkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi
udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i
uznania tą kwotą rachunku wierzyciela. Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium
wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej
cytowanych artykułów.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do
ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert
w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki,
na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena

60,00

gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć
następujących elementów umowy: a) termin wykonania zamówienia: 1. wystąpienie różnego
rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego, 2. zmiany
kolejności wykonania części zamówienia bądź rezygnacji z wykonania części zamówienia, 3.
ustalenie innych warunków płatności, 4. wystąpienia przeszkód i utrudnień formalnoprawnych, 5. konieczność wykonania zamówień dodatkowych, niezbędnych do wykonania
zamówienia podstawowego, 6. zmiana terminów zakończenia elementów robót bez zmiany
terminu zakończenia umowy – aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego i
finansowania. b) terminy płatności: 1. nieprzewidziany brak płynności finansowej u
Zamawiającego, 2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne
będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 3. zmiana terminów
wystawiania faktur, jeżeli nastąpi zmiana terminu wykonania całego zadania. c) przedmiot
zamówienia: 1. aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny, 2. wykonanie
robót zamiennych, 3. rezygnacja z wykonania części zamówienia, 4. zmiany nieistotne w
rozwiązaniach dokumentacji projektowej, 5. zamiana materiałów lub urządzeń w zakresie ich
równoważności, z rozliczeniem wartościowym, 6. wyłączenie zakresu umownego robót wraz z
pomniejszeniem ustalonego wynagrodzenia w kosztorysie ofertowym za te roboty 7.
pomniejszenie zakresu umownego elementów robót wykazanych w tabeli cenowej oferty do
zakresu rzeczywiście wykonanego z pomniejszeniem wynagrodzenia w oparciu o cenę
jednostkową, wynikającą z tabeli cenowej lub kosztorysu ofertowego i zakres robót nie

wykonany. d) wynagrodzenie umowne: 1. zmiana wynagrodzenia z powodu nie wykonania
części zamówienia, rezygnacji lub wyłączenia części zamówienia albo wykonania robót
zamiennych, 2. zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie
dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, w tym urzędowa zmiana stawki
podatku VAT obowiązującej na dzień podpisania umowy, e) innych postanowień umowy: 1.
zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie
treści umowy do aktualnego stanu prawnego, 2. zmiany kluczowego personelu ze strony
Zamawiającego i Wykonawcy, 3. zmiany harmonogramu rzeczowo – finansowego, nie
powodującej zmiany terminu końcowego, nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy, jedynie
zatwierdzenia przez strony z oznaczeniem kolejnego numeru i dnia obowiązywania. 2.
Wymienione w pkt. 1 litery a, b, c, d i e) postanowienia stanowią katalog zmian, na które
Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do
wyrażeniatakiej zgody. 14.5. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania robót
zamiennych. Podstawą wykonania robót zamiennych będzie protokół konieczności robót
zamiennych sporządzony i podpisany przez: a) Inspektora nadzoru inwestorskiego
(przedstawiciela Inżyniera Kontraktu), b) Wykonawcę lub reprezentującego go Kierownika
budowy, wraz z wyliczeniem wartości robót zamiennych na podstawie sporządzonego
kosztorysu lub kalkulacji robót. Protokół konieczności dla swojej ważności wymaga
zatwierdzenia przez Zamawiającego. Powyższa zmiana nie może powodować wzrostu
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w artykule 9, ust.9.1. niniejszej umowy i wymaga
sporządzenia aneksu do niniejszej umowy. 3. Zmiana personelu Wykonawcy może odbywać
się na jego pisemny wniosek, za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem, że zaproponowany
kandydat legitymuje się co najmniej uprawnieniami i doświadczeniem wymaganymi do
wykazania spełniania warunków w postępowaniu, zgodnie z określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-20, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

