
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Remont ulic w Obrzycku z podziałem na IV części Część I– ul. Prusa od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z
ulicą Stawną Część II– ul. Podgórna Część III–ul. Mickiewicza Część IV-pl. Lipowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Obrzycko

1.3.) Oddział zamawiającego: Obrzycko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631257880

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 19

1.5.2.) Miejscowość: Obrzycko

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-520

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański

1.5.7.) Numer telefonu: 061 2913187

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@obrzycko.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.obrzycko.com

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:

Remont ulic w Obrzycku z podziałem na IV części Część I– ul. Prusa od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z
ulicą Stawną Część II– ul. Podgórna Część III–ul. Mickiewicza Część IV-pl. Lipowy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-faec3a5c-e709-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00032722/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont ulic w miejscowości Obrzycko z podziałem na IV części: I część ul. Prusa, II część ul. Podgórna, III część ul.
Mickiewicza, IV część Pl. Lipowy

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
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SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http:/miniportal.uzp.gov.pl

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: za pośrednictwem http:/miniportal.uzp.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca może złożyć tylko jedną
ofertę. Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać
podpisane elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta powinna być
sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim.

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): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”,
informuję, że: 
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Obrzycko
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego dot. 
pn: „Remont ulic w Obrzycku z podziałem na IV Części”.
� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
podstawie obowiązujących przepisów, odnoszących się do jednostek samorządu terytorialnego
� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie finansów publicznych i prawa
zamówień publicznych;
� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
� 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;
� 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.

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.271.2.2022

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: 900000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont ul. Prusa w Obrzycku od skrzyżowania z ulicą Ogrodową do skrzyżowania z ulica Stawną

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: 4 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. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert: 
1) Cena (C) – waga kryterium 80%
2) Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 
Lp = C + G gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena, 
G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Cena (C) – waga 80 % 

Cn*
C = ------------- x 100 pkt x 80 % 
Co

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie: 
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, 
CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym. 
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.

2) Gwarancja jakości (G) – waga 20%
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w
następujący sposób:
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt, 
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości
wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2
lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż
2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE
OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO
OBLICZENIA PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 LATA I TAKI ZOSTANIE
UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont ul. Podgórnej w Obrzycku

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: 4 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. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert: 
1) Cena (C) – waga kryterium 80%
2) Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 
Lp = C + G gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena, 
G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Cena (C) – waga 80 % 

Cn*
C = ------------- x 100 pkt x 80 % 
Co

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie: 
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, 
CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym. 
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.

2) Gwarancja jakości (G) – waga 20%
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w
następujący sposób:
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt, 
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości
wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2
lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż
2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE
OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO
OBLICZENIA PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 LATA I TAKI ZOSTANIE
UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE.

Ogłoszenie nr z dnia

Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



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: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont ul. Mickiewicza

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: 4 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: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
1) Cena (C) – waga kryterium 80%
2) Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 
Lp = C + G gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena, 
G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Cena (C) – waga 80 % 

Cn*
C = ------------- x 100 pkt x 80 % 
Co

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie: 
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, 
CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym. 
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
zamówienia.

2) Gwarancja jakości (G) – waga 20%
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w
następujący sposób:
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt, 
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości
wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2
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lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż
2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE
OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO
OBLICZENIA PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 LATA I TAKI ZOSTANIE
UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE.

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: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont pl. Lipowego w Obrzycku
W zakresie części IV zamówienia zaprojektowanie i budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na podstawie Programu
Funkcjonalno- Użytkowego .

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: 4 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: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert: 
1) Cena (C) – waga kryterium 80%
2) Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%.
Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru: 
Lp = C + G gdzie:
Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie, 
C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena, 
G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
2. Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach: 
1) Cena (C) – waga 80 % 

Cn*
C = ------------- x 100 pkt x 80 % 
Co

* spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Gdzie: 
C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt
CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert, 
CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty. 
a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu
Ofertowym. 
b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu
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zamówienia.

2) Gwarancja jakości (G) – waga 20%
Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w
następujący sposób:
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt, 
- za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości
wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2
lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż
2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE
OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO
OBLICZENIA PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 LATA I TAKI ZOSTANIE
UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE.

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: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości

4.3.6.) Waga: 20

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.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
4) zdolności technicznej lub zawodowej :
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, że dysponuje następującymi osobami, które zostaną skierowane do
realizacji zamówienia.
A. Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
drogowej, posiadającym minimum 5 -letnie doświadczenie w w/w specjalności. Zamawiający uznaje, iż doświadczenie
liczone jest od dnia uzyskania uprawnień,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do
oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć:
1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4,5,7 Prawo zamówień publicznych oraz
art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na
Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 2 SWZ);
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2) W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoła się na zasoby innych
podmiotów przy realizacji zamówienia do oferty, załącza oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 3 do SWZ)
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców-w/w oświadczenia składają każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków
udziału w postepowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Rozdziale IX SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
usługi wykonają poszczególni wykonawcy (załacznik nr 8 do SWZ)
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postepowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: 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:
1. Zmiany umowy mogą być dokonywane jedynie na piśmie pod rygorem nieważności w sposób zgodny art. 455 ustawy
Prawo zamówień publicznych i mogą być wprowadzane w przypadkach niżej opisanych. Zmiany przewidziane w umowie
mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. Warunkiem dokonania zmian jest złożenie pisemnego
wniosku przez stronę inicjującą zmianę zawierającego: 
1) opis propozycji zmiany, 
2) uzasadnienie zmiany, 
3) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na
wynagrodzenie Wykonawcy, 
4) opis wpływu zmiany na terminy wykonania robót budowlanych. 
2. Zamawiający dopuszcza zmianę niniejszej umowy w przypadku konieczności dokonania zmian projektowych, które są
niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, przeprowadzonego zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
lub usuwania błędów w tej dokumentacji. 
3. W szczególności Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi a w szczególności: 
a) klęski żywiołowe
b)warunki atmosferyczne uniemożliwiające przez okres co najmniej np. 14 dni prowadzenie robót budowlanych,
przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów a w szczególności: obfite opady deszczu, gradobicie, burze z
wyładowaniami atmosferycznymi; 
c) niewypały i niewybuchy. 
2) Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego a w szczególności wstrzymanie robót
przez Zamawiającego przez okres co najmniej 14 dni. 
3) Przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac a w
szczególności brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub
przebudowami dróg dojazdowych;

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

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

3) w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835), zwanej dalej ustawą o
przeciwdziałaniu wspierania agresji na Ukrainę.
a. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:
1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 
3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 
b. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w pkt 3
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	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.271.2.2022
	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: 900000 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 4
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  1)	Cena (C) – waga kryterium 80% 2)	Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:  Lp = C + G gdzie: Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,  G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2.	Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  1) Cena (C) – waga 80 %   Cn* C = ------------- x 100 pkt x 80 %  Co   * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Gdzie:  C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,  CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.  a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.  2) Gwarancja jakości (G) – waga 20% Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w następujący sposób: - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt,  - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO OBLICZENIA PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 LATA I TAKI ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE.
	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: 80
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 4 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.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  1)	Cena (C) – waga kryterium 80% 2)	Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:  Lp = C + G gdzie: Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,  G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2.	Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  1) Cena (C) – waga 80 %   Cn* C = ------------- x 100 pkt x 80 %  Co   * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Gdzie:  C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,  CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.  a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.  2) Gwarancja jakości (G) – waga 20% Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w następujący sposób: - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt,  - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO OBLICZENIA PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 LATA I TAKI ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE.
	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: 80
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 4 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: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  1)	Cena (C) – waga kryterium 80% 2)	Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:  Lp = C + G gdzie: Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,  G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2.	Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  1) Cena (C) – waga 80 %   Cn* C = ------------- x 100 pkt x 80 %  Co   * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Gdzie:  C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,  CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.  a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.  2) Gwarancja jakości (G) – waga 20% Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w następujący sposób: - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt,  - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO OBLICZENIA PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 LATA I TAKI ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE.
	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: 80
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 4 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: Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:  1)	Cena (C) – waga kryterium 80% 2)	Gwarancja Jakości (G) – waga kryterium 20%. Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:  Lp = C + G gdzie: Lp - łączna liczba punktów przyznanych ofercie,  C - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – cena,  G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium – gwarancja jakości. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2.	Zasady oceny ofert w poszczególnych kryteriach:  1) Cena (C) – waga 80 %   Cn* C = ------------- x 100 pkt x 80 %  Co   * spośród wszystkich złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu Gdzie:  C - oznacza liczbę punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), 1 % = 1 pkt CN - oznacza cenę brutto najtańszej z ofert,  CO - oznacza cenę brutto ocenianej oferty.  a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „cena” będzie cena ofertowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.  b) Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.  2) Gwarancja jakości (G) – waga 20% Ocenie podlega okres gwarancji i rękojmi w skali od 0 pkt. do 20 pkt. przy czym Zamawiający przyznawać będzie punkty w następujący sposób: - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 2 lata – 0 pkt,  - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 3 lata – 10 punktów, - za okres udzielenia gwarancji jakości wynoszący co najmniej 4 lata – 20 punktów, Punkty będą przyznawane za pełne lata. Minimalny okres gwarancji jakości wynosi 2 lata. Jeżeli wykonawca w formularzu ofert nie wykaże żadnego okresu gwarancji jakości lub zadeklaruje okres gwarancji mniejszy niż 2 lata Zamawiający odrzuci jego ofertę, jako niezgodną z SWZ. W PRZYPADKU, GDY WYKONAWCA W OFERCIE WSKAŻE OKRES GWARANCJI DŁUŻSZY NIŻ 4 LATA LICZĄC OD DNIA ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY, ZAMAWIAJĄCY DO OBLICZENIA PUNKTACJI W TYM KRYTERIUM PRZYJMIE OKRES GWARANCJI JAKO 4 LATA I TAKI ZOSTANIE UWZGLĘDNIONY TAKŻE W UMOWIE.
	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: 80
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja jakości
	4.3.6.) Waga: 20
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1)	Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4,5,7 Prawo zamówień publicznych oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Załącznik nr 2 SWZ); 2)	W przypadku gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu powoła się na zasoby innych podmiotów przy realizacji zamówienia do oferty, załącza oświadczenie podmiotu udostepniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (Załącznik nr 3 do SWZ) 3)	W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców-w/w oświadczenia składają każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia mają potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postepowaniu, w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
	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: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-22 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: http://miniportal.uzp.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-22 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-21
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