Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015824/01 z dnia 2021-03-10

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dziećmorowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WALIM
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890718290
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Boczna 9
1.5.2.) Miejscowość: Walim
1.5.3.) Kod pocztowy: 58-320
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski
1.5.7.) Numer telefonu: 748494340
1.5.8.) Numer faksu: 748494355
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@walim.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.walim.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:

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dziećmorowicach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5e26c986-81a1-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015824/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-10 14:33
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000183/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa chodnika w Dziećmorowicach
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

http://bip.walim.pl/?a=6392
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: 1. W postępowaniu komunikacja
między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej
(urzad@walim.pl , przetargi@walim.pl), z zastrzeżeniem, iż oferta musi zostać złożona przy użyciu
miniPortalu.2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP, dzięki któremu uzyska dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza niezbędnego do komunikacji.3. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Adres url miniPortalu:
https://miniportal.uzp.gov.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W formularzu oferty
wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem. Zamawiający zastrzega, że chwilą złożenia oferty jest
czas na serwerze obsługującym miniPortal, który zapisuje wysyłane na niego dane z dokładnością co
do setnej części sekundy. Zamawiający zastrzega, iż złożenie oferty w innej formie elektronicznej
będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 6) ustawy. Sposób złożenia
oferty, w tym zaszyfrowania (deszyfrowania) oferty opisany został w Instrukcji użytkownika systemu
dostępnej pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf. 2.
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane dalej „zobowiązaniem podmiotu
udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U.
z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1
ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.3. Informacje, oświadczenia lub
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dokumenty, inne niż określone w ust. 2 niniejszego rozdziału SWZ, przekazywane w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości
przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych przez Zamawiającego w
niniejszej SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie dotyczy
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 27kwietnia 2016r. 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:
Gmina Walim, Ul. Boczna 9, 58-320 Walim• Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z
którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych: Pan
Roman Sidor, tel. 74 8494 348, odo@walim.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dziećmorowicach”, nr postępowania
KZ.271.1.6.2021; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.), dalej
„ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie
przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów
zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 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(1);• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych (2);• 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
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KZ.271.1.6.2021
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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: 232710,03 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

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania chodnika wraz z odwodnieniem
(zaprojektuj i wybuduj) we wsi Dziećmorowice wzdłuż dróg powiatowych nr P2882D oraz
P3368D. W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do
prawidłowego funkcjonowania chodnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy
wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i
warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Umowy (np.
Pozwolenie na budowę). Zbudować chodnik i wszystkie elementy niezbędne do jego
użytkowania i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokumenty zezwalające na
użytkowanie zrealizowanych obiektów zgodnie z przepisami prawa. Wybudowany chodnik
powinien spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności zapewniając bezpieczne
przemieszczanie. Nawierzchnia chodnika – kostka betonowa. Inwestor nie dysponuje badaniami
gruntu w zakresie wytrzymałościowym jak również geologicznym.Dotychczasowa nawierzchnia
na całym terenie przeznaczonym pod chodnik - nieulepszona, gruntowa. Należy uwzględnić
odprowadzenie wody z całego terenu chodnika oraz z przylegającej jezdni drogi.Przedmiot
umowy w części zostanie wykonany z materiałów przekazanych przez Zamawiającego,
wyszczególnionych w załączniku nr 6 do SWZ tj. PFU.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawarty został w:- Zał. nr 3 Wzór umowy- Zał. nr 6 do SWZ Program funkcjonalno-użytkowy Zał. nr 7 do SWZ Rysunki
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 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. Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy, w toku dokonywania oceny
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złożonychofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert oraz przedmiotowych środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń.
2. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki wskazane w art. 223 ust. 2 ustawy, niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.3. Zamawiający odrzuci złożoną
ofertę, w przypadku wystąpienia okoliczności z art. 224 ust. 6 ustawy lub przynajmniej jednej z
okoliczności, o których mowa w art. 226 ust. 1 ustawy. 4. W przypadku, gdy nie zostanie złożona żadna
oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni
postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie.5. Zamawiający
wezwieWykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień
złożenia podmiotowych środków dowodowych. 6. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy,
któryzłoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie najwyżej oceniona (uzyska największą
liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SWZ).
Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. 7. Zamawiający
powiadomi o wynikupostępowania przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli
oferty oraz poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej postępowania tj.
http://bip.walim.pl/?a=6392 oraz miniPortalu. Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania będzie
zawierało informacje, októrych mowa w art. 253 ustawy.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
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 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie precyzuje w tym
zakresie żadnych wymagań, których spełnienie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób
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szczególny.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowejZamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie
wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.3. Sytuacja ekonomiczna lub
finansowaW celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zamawiający wymaga, aby wykonawca był
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 złotych.4.
Zdolność techniczna lub zawodowa:Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia tj. posiadającymi prawo do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie tj. odpowiednie uprawnienia budowlane:1) w zakresie
kierowania robotami budowlanymi:a) osoba posiadająca uprawnienia kierownika budowy do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej,b) osoba posiadająca uprawnienia
kierownika budowy do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej
sanitarnej.2) w zakresie projektowania:a) osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w
specjalności drogowej.b) osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w specjalności
inżynieryjnej sanitarnej.lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,oraz zrzeszoną/nymi we właściwym
samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach
zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz.
1117),lub spełniającą/ymi warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) tj. osobami których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług
transgranicznych”).Uwaga nr 1Zamawiający nie określa, szczególnego sposobu spełniania
określonego wyżej warunku, przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (brak skorzystania z dyspozycji zawartej w art. 117 ust. 1 ustawy).
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:
Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w
kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że
nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania warunku z ust. 3. - dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia.W celu wykazania spełniania warunku z ust. 4.- wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie
usług, kontrolę jakości lub 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;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 złotych.2. Wadium należy
wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu
terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w niniejszym rozdziale
SWZ.3. Formy wnoszenia wadium: wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w
jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach
ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 299).4. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu:
26.03.2021 o godzinie 10:00.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na
następujący rachunek bankowy:Gmina Walim - PKO BP SA o/ WałbrzychNr rachunku: 08 1020
5095 0000 5802 0011 4272 z dopiskiem: „Wadium – KZ.271.1.6.2021"Uwaga nr 1Wadium w tej
formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto
Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.6. Wadium wnoszone w postaci
niepieniężnej należy złożyć wraz z ofertą w wydzielonym, odrębnym pliku. Należy przekazać
oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.Uwaga nr 2W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, treść dokumentu wadialnego
musi zapewniać możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie
zagwarantowanej zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki
zatrzymania wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania
wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7. Zwrot wadium z
urzędu:Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od
dnia wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 98 ust. 1 pkt 1-3 ustawy.8. Zwrot
wadium na wniosek Wykonawcy:Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7
dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1) który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert;2) którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej
oferty, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;4) po
unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na
czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.Złożenie wniosku o zwrot
wadium, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego
prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w ustawie oraz rozdziale
XXXI SWZ.9. Zatrzymanie wadium.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w
przypadku wadium wniesionego w formie innej niż w pieniądzu, występuje odpowiednio do
gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:9.1. Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy, z przyczyn leżących po
jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy, co
spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej.9.2. Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy
w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;9.3. Zawarcie umowy
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.10. Jeżeli Wykonawca jest podmiotem niepodlegającym reżimowi prawa
polskiego i właściwości sądów polskich, w treści gwarancji musi figurować zapis o poddaniu
sporów wynikających z wadium prawu polskiemu i polskiemu sądownictwu.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.3. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, zobowiązani się złożyć wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo – zgodnie z ust. 3.3. rozdz. XVI SWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile
upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do
oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Uwaga nr 1Pełnomocnictwo, o
którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.4. Oferta musi być podpisana
w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub upoważnionego pełnomocnika).5. W przypadku wspólnego
ubiegania się o udzielenie zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ustawy (ust. 3.1. rozdziału XVI SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia - każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać
wykluczeniu z postępowania w oparciu o wskazane w SWZ podstawy wykluczenia. Powyższe
oznacza, iż:5.1. Oświadczenie w zakresie braku podstaw wykluczenia musi złożyć każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;5.2. Oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się oświadczenie złożone łącznie, tj.
podpisane przez wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę lub przez pełnomocnika
występującego w imieniu wszystkich podmiotów.6. Dopuszcza się, aby wadium zostało
wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 6.1. niniejszego rozdziału SWZ.6.1. W przypadku
wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, treść dokumentu wadialnego musi zapewniać
możliwość zaspokojenia interesów Zamawiającego co oznacza, że uzyskanie zagwarantowanej
zapłaty wadium musi obejmować wszystkie wskazane w ustawie przesłanki zatrzymania
wadium, o których mowa w art. 98 ust. 6 ustawy, tj. działania lub zaniechania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.7. Wszelka korespondencja
prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik 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
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje możliwość
wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy w następującym zakresie:1) terminu
realizacji umowy na skutek:a) wydłużających się terminów wydania decyzji, uzgodnień,
postanowień lub innych aktówadministracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu
umowy, niespowodowanych z winyWykonawcy,b) wystąpienia nieprzewidzianych prac
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archeologicznych,c) wystąpienia wad ukrytych w programie funkcjonalno-użytkowym
ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia, d) konieczności wykonania robót
związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenialosowego,e) opóźnienia w
przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego,f) zawieszenia robót przez Zamawiającego
nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia
umowy;g) przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego;h) zawieszenia prac
(realizacji umowy) z powodu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19– o ile
okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane,
z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas
(okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane;2)
ceny, na skutek:a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile
okoliczności te powodująkonieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała,b) zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lubwysokości składki na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do
pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych,e) odstąpienia Zamawiającego od realizacji części
przedmiotu zamówienia w efekcie okoliczności,których nie można było wcześniej przewidzieć –
wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulegnieobniżeniu o wartość robót, od realizacji których
odstąpiono, wartość robót wykonanych zostanieokreślona na podstawie kosztorysu
inwestorskiego (według proporcji wartości kosztorysowej doposzczególnych elementów robót) z
uwzględnieniem ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia,zgodnie z § 9 ust. 1 umowy.- jeżeli
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę z
zastrzeżeniem, że szczegółowe zasady zmian ceny dotyczące okoliczności wskazanych w lit. a)d) określono w § 9 ust. 23-31 umowy; pkt. 4 stosuje się odpowiednio;3) osoby pełniącej funkcję
projektanta, kierownika budowy lub kierownika robót, przy czym nowo wskazana osoba powinna
spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w rozdz. XIX pkt. 3.4 SWZ i uzyskać
akceptację Zamawiającego;4) sposobu spełnienia świadczenia w przypadku konieczności zmian
PFU, realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie wykraczających poza zakres przedmiotu
zamówienia, podyktowanych: zwiększeniem bezpieczeństwa wykonywanych robót,
zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego, uzyskaniem założonego efektu użytkowego
– w związku z wystąpieniem wad ukrytych programu funkcjonalno-użytkowego ujawnionych
podczas realizacji robót, jednakże o ile okoliczności te powodują konieczność zmiany sposobu
spełnienia świadczenia; 5) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, bądź też rezygnacji z
podwykonawcy, z uwzględnieniem zasad określonych w rozdz. XVIII SWZ.2. Zamawiający
przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści zawartej umowy również na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.3. Każda zmiana umowy musi
być dokonana na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności oraz wymaga zgody drugiej
strony
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 10:15
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-24
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SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, Wykonawca zobowiązany będzie do:1) złożenia dokumentu pełnomocnictwa dla
osoby zawierającej umowę w imieniu Wykonawcy, o ile upoważnienie do reprezentowania
Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, jeżeli Zamawiający może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, lub dokument pełnomocnictwa
nie został wcześniej złożony w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,2) w przypadku
dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, złożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów (np.
umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej),3) złożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego
w postaci uproszczonej, wskazującego wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie
Wykonawcy.4) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zgodnie z informacją
zawartą w rozdziale XXX SWZ.5) złożenia oświadczenia (przez Wykonawcę lub
podwykonawcę/dalszego podwykonawcę) potwierdzającego, że czynności wskazane w opisie
przedmiotu zamówienia zostaną wykonane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. W
oświadczeniu należy wskazać dane osobowe tych osób, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
Oświadczenie takie musi zawierać informacje, że osoby, które będą wykonywać te czynności są
już zatrudnione na umowę o pracę lub, że zostaną one zatrudnione na umowę o pracę do
realizacji zamówienia w zakresie wymaganych czynności (zobowiązanie Wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).6) złożenia innych oświadczeń lub dokumentów,
które wynikają z projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści tej umowy.2. W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży
wymaganych przez Zamawiającego w ust. 1 niniejszego rozdziału SWZ oświadczeń lub
dokumentów, oznaczać to będzie, iż Wykonawca uchyla się od zawarcia umowy. Zamawiający
w takim przypadku zatrzyma wadium Wykonawcy oraz postąpi zgodnie z dyspozycją zawartą w
art. 263 ustawy.
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