Ogłoszenie nr 2021/BZP 00074528/01 z dnia 2021-06-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej Raszujka – Olszewka Gmina Chorzele

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHORZELE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667882
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Stanisława Komosińskiego 1
1.5.2.) Miejscowość: Chorzele
1.5.3.) Kod pocztowy: 06-330
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki
1.5.7.) Numer telefonu: 29 7516540
1.5.8.) Numer faksu: 29 7516530
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@chorzele.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chorzele.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:

Przebudowa drogi gminnej Raszujka – Olszewka Gmina Chorzele
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-69e810f3-c2a9-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00074528/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-07 15:00
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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 00002809/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka Gmina Chorzele
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://chorzele.ezamawiajacy.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://chorzele.ezamawiajacy.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:-dokumenty w formacie
„pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,-dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie
innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca
będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem.
2.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na
Platformie Zakupowej tj.:- Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej
niż 512 kb/s;-Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor
Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 Mac Os x 10.4, Linux,
lub ich nowsze wersje;-Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2,
najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;-Włączona obsługa
JavaScript;-Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.3.
Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w
txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg,
wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd,
gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.4.Składając ofertę w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej wykonawca opatruje ją kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowe 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 Platformy w załączniku nr 9 do SWZ
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
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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) Informuję, że:
1.Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Burmistrz Miasta i
Gminy Chorzele. Siedziba Administratora znajduje się na ul. Stanisława Komosińskiego 1, w
Chorzelach (kod pocztowy: 06-330), tel.: +48 (29) 751-65-40 , adres e-mail:
sekretariat@chorzele.pl.2.Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we
wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest
poprzez: kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Chorzelach, adres e-mail:
m.piorkowska@chorzele.pl. lub nr tel. +48(29)751-65-62. 3.Pani/Pana dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C 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, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (szczegółowy
zakres, tryb postępowania , nazwa i nr zadania znajduje się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia). 4.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Prawo zamówień publicznych.5.Okres
przetwarzania Państwa danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich
przetwarzania. Wobec powyższego dane osobowe będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy
prawa nakazują Administratorowi przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń, do dochodzenia których konieczne jest dysponowanie danymi.6.Posiada
Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (skorzystanie z prawa
do sprostowania danych osobowych nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników), ograniczenia przetwarzania(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 względu interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego).7.Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/na narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016
r.8.Nie przysługuje Pani/Panu:1)W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych,2)Prawo do przenoszenia danych osobowych , o którym mowa w art. 20
RODO,3)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.
9.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych 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. 10.W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TP/2/2021
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
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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 przebudowa drogi gminnej Raszujka - Olszewka Gmina Chorzele.
Przebudowa obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi gminnej Raszujka - Olszewka Gmina
Chorzele i realizowana jest na działkach nr 127; 875.
Zakres robót obejmuje:•przebudowę jezdni pasa drogowego drogi gminnej Raszujka - Olszewka
na działkach nr 127; 875,•przebudowę istniejących zjazdów w zakresie istniejącego pasa
drogowego,•przebudowę istniejących skrzyżowań na długości przebudowywanego odcinka drogi
gminnej,•przebudowę odcinków bezodpływowych rowów odwadniających,
•wykonanie bieżącej konserwacji niepoddanych przebudowie rowów, •zabezpieczenie istniejącej
sieci telekomunikacyjnej.•ustawienie oznakowania.
Zestawienie powierzchni i elementów poszczególnych części zagospodarowania terenu w
granicach opracowania:•nawierzchnia z betonu asfaltowego -11187 m2,•pobocze z kruszywa
łamanego stabilizowanego mechanicznie - 3230 m2,
•zieleń drogowa - 4700 m2,•opornik betonowy 12x25cm - 62 m,Parametry drogi
gminnej:•długość odcinka km=2+152,40,•kategoria przyjętego ruchu KR2,
•prędkość projektowa - 30; 40km/h,•szerokość pasa drogowego 12,00m 13,00m,•przekrój
uliczny jednojezdniowy - dwupasowy,•szerokość jezdni 5,00m,
•obustronne pobocze szerokości 0,75m,•przekrój jezdni daszkowy 2%,
•odwodnienie powierzchniowe w kierunku istniejących rowów.Parametry zjazdów
indywidualnych:•nawierzchnia zjazdów: beton asfaltowy,
•zjazdy indywidualne: szerokość min. 3,0 m,•przecięcie krawędzi zjazdu i ulicy wyokrąglono
łukiem kołowym o promieniu R=3,00m.•nawierzchnię zjazdów od prywatnych posesji wydzielono
opornikiem betonowym 12x25cm na podsypce piaskowo cementowej.Konstrukcja nawierzchni
jezdni oraz zjazdów:
•warstwa ścieralna: beton asfaltowy AC 11S 50/70 – gr. 4 cm,•warstwa wiążąca: beton asfaltowy
AC 16 W 50/70 – gr. 7 cm,•podbudowa zasadnicza: grunt stabilizowany cementem warstwa
wykonana zgodnie z PN-EN 14227-10 - gr. 20cm,•grunt istniejący. OZNAKOWANIE:Wykonanie
oznakowania zgodnie z Projektem stałej organizacji ruchu - organizację ruchu drogowego ujęto
w oddzielnym opracowaniu tj. w Projekcie stałej organizacji ruchu - załącznik nr 10 do
SWZ.Wykonawca na czas realizacji zamówienia opracuje, uzgodni oraz wdroży do realizacji
projekt czasowej organizacji ruchu.Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających
między innymi z:•obsługi geodezyjnej (roboty pomiarowe - wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej),•doprowadzenia przyległego terenu do stanu jak przed rozpoczęciem
prac,•wykonania badania zagęszczenia gruntu oraz innych badań, niezbędnych do należytego
wykonania robót,•usunięcia kolizji z urządzeniami obcymi,•uzgodnień z właściwym Zarządcą
drogi dotyczących zajęcia pasa drogowego w celu wykonania robót.
Do obowiązków Wykonawcy należą także działania informacyjno-promocyjne w projekcie tj.
zakup i montaż tablic informacyjno-promocyjnych o parametrach określonych w wytycznych
Instytucji Zarządzającej.Pozostałe informacje:
W terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest uzbrojenie: sieć teletechniczna, wodociąg,
sieć elektroenergetyczna napowietrzna.
•Roboty zlokalizowane na przecięciu z uzbrojeniem podziemnym należy wykonywać ręcznie po
uprzednim zgłoszeniu robót właścicielom mediów.
•Należy wyregulować armaturę podziemnych urządzeń uzbrojenia technicznego terenu do
projektowanych rzędnych.•Roboty technologicznie dostosować do warunków otaczającego
terenu.Zabezpieczenie istniejących kabli telekomunikacyjnych. Przed przystąpieniem do prac w
zbliżeniu z infrastrukturą telekomunikacyjną należy zgłosić rozpoczęcie prac w celu
ustanowienia nadzoru przez służby techniczne Orange Polska S.A. Po wykonaniu robót
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budowlano – montażowych, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji
powykonawczej.UWAGA:1)Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w
załącznikach do SWZ, które stanowią:a)Projekt Budowlany - załącznik nr 9do
SWZ,b)Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 11 do
SWZ,2)Zamawiający, w celu skalkulowania ceny ryczałtowej pomocniczo załącza przedmiary
robót, (w załączniku nr 12 do SWZ).3)Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako
najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał dostarczenia
kosztorysu ofertowego. Kosztorys ofertowy będzie wykorzystywany do obliczenia należnego
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy (jej wypowiedzenia lub
rozwiązania) lub też rezygnacji z części robót, a tym samym obniżenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45232452-5 - Roboty odwadniające
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 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: Oferty, które nie będą podlegały odrzuceniu oraz spełnią warunki udziału
w postępowaniu zostaną ocenione według kryteriów oceny ofert opisanych w SWZ
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Wg kolejności
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.7.) Kolejność kryterium: 1
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
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1)zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie jeżeli:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
2)uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie jeżeli:
Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
3)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 2 000 000.00 zł (słownie:
dwa miliony złotych).
4)zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w ww. zakresie, jeżeli:
a)wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę
budowlaną obejmującą zakresem budowę, rozbudowę lub przebudowę drogi o nawierzchni
bitumicznej o wartości co najmniej 2 000 000,00 złotych brutto (w ramach jednego zamówienia).
b)dysponuje osobami, które skieruje do realizacji zamówienia, posiadającymi n/w uprawnienia i
doświadczenie:
-kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - w specjalności drogowej oraz posiada co
najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami w
specjalności drogowej.
Okres doświadczenia zawodowego należy odnosić do czasu czynnego wykonywania zawodu
związanego z posiadanymi uprawnieniami, nie wcześniej niż od daty uzyskania wymaganych
uprawnień budowlanych do daty upływu terminu składania ofert w niniejszym 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:
Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie zamawiającego w terminie
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualne na dzień złożenia oświadczenie o aktualności
informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (dołączonym do
oferty w dniu składania ofert) w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego . Wzór oświadczenia o aktualności informacji stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta będzie najwyżej oceniona, złoży na wezwanie
zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania aktualne na dzień złożenia
oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy Pzp (dołączonym do oferty w dniu składania ofert) w zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia o aktualności informacji stanowi załącznik nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

2021-06-07 Biuletyn Zamówień Publicznych

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00074528/01 z dnia 2021-06-07

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1)Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 50 000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).
2)Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 22.07.2021r. 3)Wadium
może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
4)Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku
Spółdzielczym w Przasnyszu, numer rachunku 87 8924 0007 0025 0216 2003 0002 tytuł
przelewu: „Przebudowa drogi gminnej Raszujka – Olszewka w gminie Chorzele” Wadium musi
wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu
składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
5)Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w
postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
-nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego),
gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub
poręczeniu musi być Gmina Chorzele, ul. Stanisława Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
-określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
-kwotę gwarancji/poręczenia,
-termin ważności gwarancji/poręczenia,
-zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
6)W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
7)Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
8)Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
9)W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji:
a.Składając Ofertę w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji)
opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego
wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez
wybranie polecenia „dodaj dokument".
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

•Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
•Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
•Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.
•Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie
określony pełnomocnik uprawniony do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania
dokumentów związanych z płatnościami, przy czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie
może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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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:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia określone zostały w § 21 Wzoru
umowy (Zmiana umowy). Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 4 do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień
umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://chorzele.ezamawiajacy.pl
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Nie dotyczy
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