
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Wyposażenie ścieżki rowerowej „Nieznajowa” w małą architekturę”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Magurski Park Narodowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180789309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Krempna 59

1.5.2.) Miejscowość: Krempna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-232

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: (13) 44 14 099, 44 14 440

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: mpn@magurskipn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.magurskipn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Państwowa Osoba Prawna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

„Wyposażenie ścieżki rowerowej „Nieznajowa” w małą architekturę”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-34e3aa1d-c9ae-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00080056/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-11 10:25
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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 00006639/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zagospodarowanie turystyczne doliny Nieznajowej:

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja
2014 – 2020, na realizację mikroprojektu INT/EK/KAR/1/IV/A/0258 pn.: „Rowerem przez
pogranicze - przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach”

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://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1563

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:
http://www.magurskipn.pl/index.php?d=przetargi&art=1563
https://miniportal.uzp.gov.pl/zamowienia@magurskipn.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 8.2 Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a
także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym . 8.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:1) drogą
elektroniczną za pośrednictwem: - poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@magurskipn.pl-
ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal2) poprzez Platformę miniPortal ,
dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/8.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca
posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany,
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wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.8.5 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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług
administracji publicznej (ePUAP).8.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza
do komunikacji” wynosi 150 MB.8.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8.8 Zamawiający przekazuje link do
postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania11.2. Oferta powinna być:1) sporządzona
na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,2) złożona przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/3)podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez
osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.8.10 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego
Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania : ZP–370–5-1/21 8.18
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.8.19 Jeżeli Zamawiający i Wykonawca
przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy pomocy poczty elektronicznej,
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.8.20 W przypadku
braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo
wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób
umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.

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): 1. Administratorem danych Programu Współpracy
Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020 jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (zwany dalej
Ministrem), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programu Interreg V-A Polska – Słowacja.
Powierzenie do przetwarzania danych wynika z zapisów Umowy o dofinansowanie projektu
parasolowego / Umowy partnerskiej na realizację projektu parasolowego. Klauzula informacyjna dla
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020 dostępna jest na stronie prowadzonej
przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod adresem:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-
osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/2. Magurski Park Narodowy pełni rolę administratora
danych osobowych w ramach realizacji projektu „Rowerem przez pogranicze – przyroda, kultura i
historia na dwóch kółkach” INT/EK/KAR/1/IV/A/0258.3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne
do realizacji ww. projektu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa
w projekcie.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie podanych poniżej
przepisów prawa:� Rozporządzenie 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)� rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z
dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006,�
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego
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szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz
szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami
zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi, � Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych
mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013,
(UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013,
(UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie
(UE, Euratom) nr 966/2012,� ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020,� ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,� ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych, � ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej,� zarządzenia nr 70
Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania
zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe będą przechowywane przez okres
wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej
pomocy w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020- z równoczesnym
uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach. 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:• prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),• prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), • prawo
do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17
ust. 3 RODO,• prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18
RODO),• prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na
podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób
zautomatyzowany, • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) -
jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub
w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w
art. 6 ust. 1 lit. e RODO),• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych
osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych
osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.7. Pytania w zakresie RODO można przesyłać:
Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38 – 232 Krempna, woj. podkarpackie;tel.(+48) 134414099,
(+48) 134414440;mpn@magurskipn.pl8. Dane osobowe nie będą objęte procesem
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP–370-5-3/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

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

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00080056/01 z dnia 2021-06-11

2021-06-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:
3.2.1. Rozbiórka istniejącego budynku, uporządkowanie terenu i budowa wiaty ogniskowej. 
3.2.2. Wykonanie i montaż 2 tablic dwustronnych. 
3.2.3. Zabezpieczenie studni poprzez obudowanie jej drewnianymi belkami, wykonanie i
zamocowanie pokrywy oraz wykonanie i zamontowanie żurawia studziennego.
3.2.4. Wykonanie i montaż ogrodzenia wokół kapliczek i krzyży (4 szt.).
3.2.5. Wykonanie i montaż ław (3 szt.).
3.2.6. Wykonanie i montaż stojaka na rowery (1 szt.).
3.2.7. Wykonanie i montaż tablic i tabliczek:
- 2 informacyjne o ścieżce rowerowej Nieznajowa
- 3 pamiątkowe – (Interreg) 
- 21 tabliczek z logotypem zintegrowanym Interreg
- 4 tabliczki, które oprócz logotypu zintegrowanego mają wypukły napis miejscowości oraz
transkrypcje w języku Brajla – zgodnie z zasadami (wytycznymi) dostępności dla niewidomych.
3.2.8. Wyznakowanie trasy rowerowej z Rostajnego do Nieznajowej na odcinku 2,4 km

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31523200-0 - Trwałe znaki informacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

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: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska
największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych
kryteriów oceny ofert.

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:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót

4.3.6.) Waga: 30
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Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji/rękojmi

4.3.6.) Waga: 10

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.
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale 6 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu. 5.2 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:Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca
wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 50 000
zł.4. zdolności technicznej lub zawodowej:W celu spełnienia powyższego warunku należy
wykazać się: a) wykonaniem w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzech robót
budowlanych polegających na budowie, drewnianych obiektów malej architektury turystycznej o
wartości każdego zamówienia (zadania) co najmniej 50 000 zł brutto. Wzór wykazu robót
stanowi załącznik nr 5.b) dysponowaniem co najmniej: - kierownikiem budowy z min. 5 letnim
doświadczeniem zawodowym, posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z Rozporządzenie Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r., poz. 831)
lub odpowiadające im uprawnienia równoważne. Za uprawnienia równoważne Zamawiający
uzna uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz
uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w Państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2020
poz. 220), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu
zamówienia. - pracownika wykonującego roboty ciesielskie (cieśla konstrukcyjny) zatrudnionym
na umowę o pracę, z zastrzeżeniem ppkt.25.1.Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6.

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:
Odpis lub informacja 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
3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;-
załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej
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grupy kapitałowej;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 7.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień
składaniaofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 lub 2 i 3 do SWZ. Informacje
zawarte woświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.7.8 Podmiotowe środki dowodowe
wymagane od wykonawcyobejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
ustawy, o braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który
złożył odrębną ofertę, ofertęczęściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniuniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik
nr 4 doSWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;3)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli
okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami
budowlanymistanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określającychczy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności
informacji o tym czy robotyzostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje, załącznik nr 5 do SWZ;4) wykaz
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 zakresuwykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzórwykazu stanowi załącznik
nr 6 do SWZ Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowejpotwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wokresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (należy złożyć woryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
3) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a
jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z
robotamibudowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty,miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane,
oraz załączeniemdowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
w szczególnościinformacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego iprawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje-
załącznik nr 5 do SWZ;4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególnościodpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę
jakości lub kierowanie robotami budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

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
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
9.1 Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty poprzez wadium w
wysokości: 1300,00zl (słownie: tysiąc trzysta 00/100 złotych);9.2 Wadium należy wnieść przed
upływem terminu składania ofert, przy czym w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu
uznaje się ten termin za zachowany, jeżeli przed upływem terminu składania ofert kwota wadium
zostanie uznana (zaksięgowana) na rachunku bankowym Zamawiającego.9.3. Wadium może
być wnoszone 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 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).9.4 W przypadku wniesienia
wadium w innej formie niż w pieniądzu termin ważności wystawionego dokumentu winien być
nie krótszy niż termin związania ofertą.9.5 Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 26 1130 1105 0005 2167 9690 0001, w tytule
przelewu wpisać: Wadium w postępowaniu ZP-370-5-3/21 „Wyposażenie ścieżki rowerowej
„Nieznajowa” w małą architekturę” O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu
wpłynęło w wymaganym terminie, decyduje data i godzina uznania wpływu środków na rachunek
bankowy Zamawiającego. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń
międzybankowych zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
7.17 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 winno
być załączone do oferty. 7.18 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni wykonawcy.7.19 Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania 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:
Tak

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. Strony mają prawo do zgodnego skrócenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy w
każdymczasie oraz do wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres trwania
przyczyn zpowodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących
sytuacjach:1)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu
zakończenia robótbędą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi
Zamawiający, wszczególności będą :a) następstwem nieterminowego przekazania Terenu
budowy trwającegodłużej niż 7 dni;b) nieterminowego przekazania dokumentacji technicznej
trwającego dłużej niż 7dni;c) w przypadku przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej
dokumentacjitechnicznej jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie w terminie 7 dni od daty
przekroczenia terminuna jej przekazanie;d) wstrzymania wykonania robót na wyraźne żądanie
Zamawiającegotrwające dłużej niż 7 dni- w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą
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mogły mieć wpływna dotrzymanie terminu zakończenia robót. W takim przypadku termin
realizacji zamówieniazostanie wydłużony o okres zwłoki Zamawiającego.2) gdy wystąpią
niekorzystne warunkiatmosferyczne uniemożliwiające należyte wykonanie robót w szczególności
z powodutechnologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami
wymagającymiodpowiednich warunków jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie
jest następstwemokoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim
przypadku terminrealizacji zamówienia zostanie wydłużony o okres trwania wyżej wymienionej
okoliczności. Zaniekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć: intensywne opady
deszczu trwającedłużej niż 3 dni lub krótkotrwałe intensywne opady deszczu, które
spowodowały rozmiękczeniegruntu uniemożliwiające wykonywanie prac. Zmiana terminu nie
spowoduje zwiększeniawynagrodzenia Wykonawcy.3) gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu
określonych czynności lubich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej do
których są zobowiązane napodstawie obowiązujących przepisów prawa, które nie są
następstwem okoliczności, za któreWykonawca ponosi odpowiedzialność. W takim przypadku
wydłużenie terminu nastąpi o okresfaktycznego opóźnienia.4) gdy wystąpią opóźnienia w
wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień,itp., do wydania których właściwe organy są
zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeliopóźnienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinnyzostać wydane oraz nie są następstwem
okoliczności, za które Wykonawca ponosiodpowiedzialność. W takim przypadku wydłużenie
terminu nastąpi o okres faktycznegoopóźnienia. 5) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania
robót z powodu nie dopuszczania doich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich
wstrzymania przez uprawnionyorgan, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. W takim
przypadku wydłużenie terminu nastąpi o okres faktycznego opóźnienia. - caly zakres zmian w
umowie umieszczono we wzorze umowy

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przed złożeniem ofert Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej.
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 8.1 Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r. poz. 123 i 730). 8.2 Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt . Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym . 8.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski lub informacje Wykonawcy przekazują:1) drogą elektroniczną za pośrednictwem: - poczty elektronicznej pod adresem: zamowienia@magurskipn.pl- ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal2) poprzez Platformę miniPortal , dostępną pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/8.4 Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.8.5 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 systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).8.6 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.8.7 Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.8.8 Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania11.2. Oferta powinna być:1) sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,2) złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem https://miniportal.uzp.gov.pl/3)podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.8.10 W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania : ZP–370–5-1/21 8.18 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.8.19 Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.8.20 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią.
	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Administratorem danych Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020 jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (zwany dalej Ministrem), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej programu Interreg V-A Polska – Słowacja. Powierzenie do przetwarzania danych wynika z zapisów Umowy o dofinansowanie projektu parasolowego / Umowy partnerskiej na realizację projektu parasolowego. Klauzula informacyjna dla Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A 2014-2020 dostępna jest na stronie prowadzonej przez polskie Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/ogolne-zasady-przetwarzania-danych-osobowych-w-ramach-funduszy-europejskich/2. Magurski Park Narodowy pełni rolę administratora danych osobowych w ramach realizacji projektu „Rowerem przez pogranicze – przyroda, kultura i historia na dwóch kółkach” INT/EK/KAR/1/IV/A/0258.3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. projektu. Odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestnictwa w projekcie.4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie podanych poniżej przepisów prawa: Rozporządzenie 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) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi,  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, zarządzenia nr 70 Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej,
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w art. 140 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. oraz jednocześnie przez czas nie krótszy niż 10 lat od dnia przyznania ostatniej pomocy w ramach Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020- z równoczesnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje:• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),• prawo do sprostowania swoich danych (art. 16 RODO), • prawo do usunięcia swoich danych (art. 17 RODO) - jeśli nie zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO,• prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania swoich danych (art.18 RODO),• prawo do przenoszenia swoich danych (art. 20 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy: w celu jej zawarcia lub realizacji (w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w sposób zautomatyzowany, • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych (art. 21 RODO) - jeśli przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, powierzonej administratorowi (tj. w celu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. e RODO),• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO) - w przypadku, gdy osoba uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne krajowe przepisy regulujące kwestię ochrony danych osobowych, obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.7. Pytania w zakresie RODO można przesyłać: Magurski Park Narodowy, Krempna 59, 38 – 232 Krempna, woj. podkarpackie;tel.(+48) 134414099, (+48) 134414440;mpn@magurskipn.pl8. Dane osobowe nie będą objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP–370-5-3/21
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
	4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
	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: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów oceny ofert.
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania robót
	4.3.6.) Waga: 30
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Długość okresu gwarancji/rękojmi
	4.3.6.) Waga: 10
	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: Odpis lub informacja 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 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;-załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 7.1 Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składaniaofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 lub 2 i 3 do SWZ. Informacje zawarte woświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu orazspełnia warunki udziału w postępowaniu.7.8 Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcyobejmują:1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależnoścido tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji ikonsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertęczęściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia oprzynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymiprzygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuniezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 doSWZ;2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji oDziałalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okresprowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymistanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania ipodmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określającychczy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy robotyzostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje, załącznik nr 5 do SWZ;4) wykaz 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 zakresuwykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzórwykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowejpotwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wokresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert (należy złożyć woryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem)
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	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: Tak

	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: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-30 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-30 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-29

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


