
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Słowiczej we Wronowicach”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łask

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934513

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawska 14

1.5.2.) Miejscowość: Łask

1.5.3.) Kod pocztowy: 98-100

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL714 - Sieradzki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 43 676 83 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 43 676 83 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lask.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.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:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.
„Przebudowa ul. Słowiczej we Wronowicach”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6fa74d5c-a348-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038393/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038393/01 z dnia 2021-04-22

2021-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 12:50

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000059/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Przebudowa ulicy Słowiczej we Wronowicach (dokumentacja projektowa)

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.lask.pl/70/127/zamowienia-publiczne-powyzej-130000-pln.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

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

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

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy zamawiającym a wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do
komunikacji”dostępnegona ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 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 systemuminiPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej(ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanego formularza„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. We wszelkiej korespondencji
związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia
(BZP lubID postępowania). Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej email: zp_oferta@lask.pl (nie dotyczy składania
ofert). Maksymalnyrozmiar wiadomości (wraz z załącznikami) przesyłanej za pośrednictwem poczty
elektronicznej wynosi 20 MB. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów luboświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
z2020 r. poz. 2415). Dopuszczalny podpis elektroniczny to podpis kwalifikowany, zaufany i osobisty.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
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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 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”, informujemy:1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Gmina Łask, ul. Warszawska 14, 98-100 Łask, tel. +48 43 676 83 00, e-mail: um@lask.pl.2.
Inspektorem danych osobowych w Gminie Łask jest firma Elit Partner Sp. z o.o. Dane kontaktowe do
Inspektora Ochrony Danych: iod@lask.pl.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Słowiczej we Wronowicach” (sygnatura postępowania
RO.271.5.2021), prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej
ustawą.4. 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.5. Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy.6. Obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy.7. W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.8. Posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);− 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 ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);−
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9. Nie przysługuje
Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RO.271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
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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 usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul. Słowiczej we
Wronowicach (sygnatura postępowania: RO.271.5.2021). Przebudowa ulicy Słowiczej we
Wronowicach położonej w obrębie 28 Wronowice (działki nr ewid. 866, 821, 849, 52/2, 49/9,
46/3, 43/9, 40/10, 286, 38/34) na odcinku ok. 416 m, zgodnie z warunkami umowy i Specyfikacji
Warunków Zamówienia. Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu: na nawierzchnię z
mieszanek mineralno-bitumicznych, budowę jednostronnego chodnika, budowę odwodnienia,
budowę poboczy i zjazdów do posesji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 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: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.Kryteria oceny ofert:1) Cena ofertowa
(60%) Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru: PC =
Cn/Cbo x 100 x 60% gdzie: PC - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium Cn –
najniższa cena ofertowa Cbo – cena badanej oferty2) Doświadczenie osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia (10%) Ocenie poddane zostanie doświadczenie projektanta
posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do
realizacji zamówienia. Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona
według poniższych zasad na podstawie wypełnionego przez wykonawcę punktu w załączniku nr 1 do
SWZ – Wzór formularza ofertowego dotyczącego doświadczenie projektanta posiadającego
uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia:
a) za skierowanie do realizacji zamówienia projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, o
których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.
zm.), w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który w okresie
5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres posiadanych uprawnień budowlanych jest
krótszy, w tym okresie, wykonał: - 2 kompletne dokumentacje projektowe o zakresie podobnym do
przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) dla budowy lub przebudowy drogi publicznej –
oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert; - 3 kompletne dokumentacje projektowe o
zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys
inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) dla budowy lub
przebudowy drogi publicznej – oferta otrzyma 5 punktów w tym kryterium oceny ofert; - 4 kompletnych
dokumentacji projektowych o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (projekt budowlany,
przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
budowlanych) dla budowy lub przebudowy drogi publicznej – oferta otrzyma 10 punktów w tym
kryterium oceny ofert. b) w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym punktu
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dotyczącego doświadczenia projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności
inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia – oferta otrzyma 0 punktów w tym
kryterium oceny ofert; c) w przypadku wskazania w Formularzu ofertowym większej ilości osób
skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności projektanta posiadającego uprawnienia
budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, doświadczenia tych osób nie będą sumowane, a do
oceny zostanie przyjęte największe doświadczenie spośród wskazanych osób.3) Okres gwarancji
(30%) Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru: PG =
Gbo / Gn x 100 x 30% gdzie: PG - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium Gn –
najdłuższy termin gwarancji spośród ważnych ofert Gbo – termin gwarancji badanej oferty. Maksymalna
liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena łączna stanowi sumę
punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta
wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę
punktów uzyskanych w ramach ustalonych kryteriów.

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: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

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

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób proporcjonalny do przedmiotu
zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania
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zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Warunki udziału
mogą dotyczyć:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – w niniejszym
postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – w niniejszym
postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej –
w niniejszym postępowaniu zamawiający nie określa tego warunku;4) zdolności technicznej lub
zawodowej – w niniejszym postępowaniu Zamawiający określa ten warunek w następujący
sposób – w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:a) w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) co
najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu projektu budowlanego budowy lub przebudowy
drogi publicznej o długości minimum 400 metrów każda;b) dysponują lub będą dysponować 1
osobą posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w specjalności inżynieryjnej
drogowej do projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.W przypadku Wykonawców
zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na
zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z
uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z
2020 r. poz. 220).UWAGA dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego:W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać
na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności
są wymagane. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty OŚWIADCZENIE, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy.

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:
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia
podmiotowych środków dowodowych. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez
zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenie to
stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu na dzień składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do oferty wykonawca
dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
zakresie wskazanym przez zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do
SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

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: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
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1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są, zgodnie z art.
58 ust. 2 ustawy, do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa.3) Wszelka
korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.4) Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w
art. 117 ust. 4 ustawy.

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:
Wzór umowy stanowiący załącznik do Specyfikacji Warunków Zamówienia zawiera
projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W treści umowy
podano wszelkie istotne dla zamawiającego warunki realizacji zamówienia oraz dopuszczalne
zmiany postanowień umowy. Dopuszcza się ponadto w porozumieniu z wykonawcą
wprowadzenie do treści umowy drobnych zmian i korekt, jednak wyłącznie w zakresie
niepowodującym istotnych zmian przedstawionych warunków handlowych niekorzystnych dla
zamawiającego.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-29
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji warunków zamówienia.Kryteria oceny ofert:1) Cena ofertowa (60%) Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru: PC = Cn/Cbo x 100 x 60% gdzie: PC - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium Cn – najniższa cena ofertowa Cbo – cena badanej oferty2) Doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (10%) Ocenie poddane zostanie doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia. Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według poniższych zasad na podstawie wypełnionego przez wykonawcę punktu w załączniku nr 1 do SWZ – Wzór formularza ofertowego dotyczącego doświadczenie projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia: a)	za skierowanie do realizacji zamówienia projektanta posiadającego uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.), w specjalności inżynieryjnej drogowej do projektowania lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, który w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres posiadanych uprawnień budowlanych jest krótszy, w tym okresie, wykonał: - 2 kompletne dokumentacje projektowe o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) dla budowy lub przebudowy drogi publicznej – oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert; - 3 kompletne dokumentacje projektowe o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) dla budowy lub przebudowy drogi publicznej – oferta otrzyma 5 punktów w tym kryterium oceny ofert; - 4 kompletnych dokumentacji projektowych o zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia (projekt budowlany, przedmiar robót, kosztorys inwestorski, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych) dla budowy lub przebudowy drogi publicznej – oferta otrzyma 10 punktów w tym kryterium oceny ofert. b)	w przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni w Formularzu ofertowym punktu dotyczącego doświadczenia projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej skierowanego do realizacji zamówienia – oferta otrzyma 0 punktów w tym kryterium oceny ofert; c)	w przypadku wskazania w Formularzu ofertowym większej ilości osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonywania czynności projektanta posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej, doświadczenia tych osób nie będą sumowane, a do oceny zostanie przyjęte największe doświadczenie spośród wskazanych osób.3)	Okres gwarancji (30%) Liczba przyznanych punktów w ramach tego kryterium zostanie określona według wzoru: PG = Gbo / Gn x 100 x 30% gdzie: PG - suma uzyskanych punktów badanej oferty w ramach kryterium Gn – najdłuższy termin gwarancji spośród ważnych ofert Gbo – termin gwarancji badanej oferty. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium. Ocena łączna stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta wykonawcy, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w ramach ustalonych kryteriów.
	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: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
	4.3.6.) Waga: 10,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 30
	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
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego (sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SWZ). Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert.

	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: Nie
	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
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 10:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-29



