Ogłoszenie nr 2022/BZP 00047755 z dnia 2022-02-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i
emulsją asfaltową przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Choszczno
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967024
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wolności 24
1.5.2.) Miejscowość: Choszczno
1.5.3.) Kod pocztowy: 73-200
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki
1.5.7.) Numer telefonu: (095) 765 93 00
1.5.8.) Numer faksu: (095) 765 93 06
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@gmina.choszczno.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.choszczno.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:

Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i
emulsją asfaltową przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a4a8fb28-85e7-11ec-94c8-de8df8ed9da1
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00047755
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-02-04
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://epuap.gov.pl/wps/portal
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: Komunikacja między zamawiającym
a wykonawcami odbywa się przy użyciu mmiPortalu, który dostępny jest pod adresemhttps7/mimportal
uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem https-//epuap gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania zelektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania
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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
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uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnerozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz UE L 119 z 04
05.2016, str 1), dalej „RODO", informuję,
ze:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Choszczna z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Choszcznie (ul. Wolności 24, 73-200 Choszczno).
2 Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
iod@gmma.choszczno.pl, telefon. 512 006 669
3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art 6 ust 1 lit. c RODO w celu
związanymz postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą. "
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją
asfaltową przy użyciu remontera na terenie Gminy Choszczno” sprawy. ZP.271
1.2022.IPP,prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego w trybie art. 275 pkt 1 2019 r - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), tj zwanej dalej "ustawą 'Pzp"
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): RODO (ograniczenia stosowania): 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,
gdyżpodstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art 6 ust 1 lit c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2022.IPP
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: 253914,88 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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Remont cząstkowych nawierzchni
bitumicznych masą bitumiczną na gorąco oraz grysami i emulsją asfaltową przy użyciu
remontera na terenie Gminy Choszczno.
Wykonanie robót obejmować będzie m.in. roboty budowlane polegające na naprawach,
remontach w ramach bieżącego utrzymania dróg zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno
w 2022 r. Jest to zamówienie mieszane obejmujące równocześnie roboty budowlane oraz
dostawy niezbędnych materiałów do ich wykonania. Wykonawca realizował będzie naprawy
dróg stanowiące zespół zabiegów technicznych polegających na usuwaniu uszkodzeń
nawierzchni: likwidacji ubytków, wybojów, zagłębień zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak
również hamujących proces powiększania się powstałych uszkodzeń, przy zastosowaniu masy
bitumicznej na gorąco oraz grysów i emulsji asfaltowej przy użyciu remontera oraz odtworzenie
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nawierzchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia robót został określony w: specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarze robót.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-31
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: Termin przystapienia do realizacji
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
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
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to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie sytuacji ekonomicznej lub
finansowej jeżeli wykaże posiadanie dokumentów potwierdzających, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000 PLN. Zamawiający wymaga przedłożenia kopii
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego posiadane
ubezpieczenie OC.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie doświadczenia zawodowego
jeżeli wykaże, że w ciągu ostatnich 5-ciu lat , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy
to w tym okresie, wykonał co najmniej 3 zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości co najmniej 100 000 zł każde potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót.
b) W zakresie potencjału technicznego Zamawiający nie stawia warunków
w postępowaniu.
c) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie potencjału kadrowego jeżeli
wykaże że dysponuje lub będzie dysponował osobą, która obejmie funkcję kierownika robót,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez
ograniczeń lub odpowiadającymi, wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów.
Osoby sprawujące opisane samodzielne funkcje techniczne muszą także w okresie realizacji
zadania należeć do właściwej izby samorządu zawodowego.
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:
Zamawiający nie żąda od wykonawcy złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 6 i 7 SWZ.
2) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty
prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej lub Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
(ważność dokumentu – 6 miesięcy)
3) Kopię opłaconej polisy, a przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00
PLN
4) Wykaz robót budowlanych (załącznik nr 6 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonywania i
podmiotów.na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów potwierdzających że
te wykazane roboty budowlane zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać co najmniej 3
zadania odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o
wartości co najmniej 100 000,00 zł każde potwierdzone dowodami na należyte wykonanie robót.
5) Wykaz osób (załącznik nr 8 do SWZ) skierowanych do realizacji zamówienia spełniających
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wymagania opisane w rozdziale II punkt 6 podpunkt 4) litera c) niniejszej specyfikacji, tj. dysponowanie
min. 1 osobą, która obejmie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej bez ograniczeń lub odpowiadającymi, wydanymi na
podstawie wcześniejszych przepisów wraz potwierdzeniem przynależności do właściwej izby
samorządu zawodowego i opłacenia składki. Wskazane w punkcie dotyczącym podmiotowych środków
dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości.4 684,00 zł
(słownie: cztery tysiące osiemdziesiąt cztery złote 00/100);
9.2 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach1. pieniądzu;
2 gwarancjach bankowych,
3 gwarancjach ubezpieczeniowych;
4 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 2020 r. poz 299)
9.4 Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Miejskiego w
Choszcznie w Zachodniopomorskim Banku Spółdzielczym w Choszcznie numer rachunku 83
83590005 0028 9098 2000 0005 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub numer
postępowania, co umożliwi identyfikację wpłaty oraz wskazać nazwę wykonawcy, którego oferta
jest zabezpieczana).
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku zamawiającego.
9.5 Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złozone jako oryginał
gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
wykonawcę określone w ustawie PZP,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iz pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania,
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Choszczno,
7) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum),
9 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złozy wniosek o
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zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.
9 7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
1. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego,
2. wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem,
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy,
4. warunki określone w zakresie wiedzy i doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden z
wykonawców.5. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu składa każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się. 6. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek
dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć dooferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
8. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegającychsię o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz dowystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawartaumowa, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym we wzorze umowy
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-02-22 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-02-22 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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