Ogłoszenie nr 2021/BZP 00007213/01 z dnia 2021-02-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa drogi gminnej nr 191421C w m. Golska Huta – gr. Gminy Lubień Kujawski

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lubień Kujawski
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866880
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 29
1.5.2.) Miejscowość: Lubień Kujawski
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-840
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
1.5.7.) Numer telefonu: 54 284 30 89
1.5.8.) Numer faksu: 54 284 35 00
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@lubienkujawski.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubienkujawski.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 nr 191421C w m. Golska Huta – gr. Gminy Lubień Kujawski
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ff9cc354-6d35-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00007213/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-12 14:53
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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

www.lubienkujawski.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: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:1)
miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) ePUAPu, dostępnego
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz 3) poczty elektronicznej:
zamowieniapubliczne@lubienkujawski.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
SWZ
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jestGmina Lubień Kujawski reprezentowana przez Burmistrza Gminy Lubień Kujawski z
siedzibą przy ul.Wojska Polskiego 29, 87-840 Lubień Kujawski, tel. 54 284-30-89, 2) w sprawach
związanych zPani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie
Miejskim wLubieniu Kujawskim kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres ul. Wojska
Polskiego 29,87-840 Lubień Kujawski, pocztą elektroniczną na adres e-mail:
admin@lubienkujawski.pl3) Pani/Panadane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu prowadzeniaprzedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz
zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania
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sformalizowanych procedurudzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;4)
odbiorcami Pani/Pana danychosobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania woparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 3 ustawy pzp; 5) Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane,zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzieleniezamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czastrwania umowy;6) obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy pzp, związanym z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danychwynikają z ustawy pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8) posiada Pani/Pan:− napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących; -na podstawieart. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych, przy czym skorzystanie z prawado sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą pzp oraz nie możenaruszać integralności protokołu oraz jego załączników; − na
podstawie art. 18 RODO prawo żądaniaod administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, októrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie mazastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochronyprawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względyinteresu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ograniczaprzetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielnie zamówienia.−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;nie przysługujePani/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. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2.Zamawiający przypomina ociążącym obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych(Oświadczenie -formularz ofertowy-zał. nr 2 do SWZ ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2021
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
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

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 121421C w m. Golska Huta – gr.
Gminy Lubień Kujawski. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót – Załącznik nr
5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zastosowane w specyfikacji określenie przedmiotu
zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego
wykonawcę ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia, należy rozumieć je jako
przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem „lub równoważny” pod warunkiem, że
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zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej
wymienionych dokumentach. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot
zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej dokumentacji.
UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.2. Szczegółowe obowiązki wykonawcy w
zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia umowy w
sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. 3.
Minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi
5 lat. Okres udzielonej gwarancji i rękojmi jest w przedmiotowym postępowaniu kryterium oceny
ofert.4. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o
których mowa w art. 95 pzp:Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) dotyczącego pracowników fizycznych
wykonujących przy realizacji Zadania roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, brukarskie,
operatorów maszyn i urządzeń.W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia
w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu
zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w każdym
czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w
składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W
trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania
prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
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: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim
przypadkuWykonawcy załączają:1. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
wpostępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy
ofertskładanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;2.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania-wzór
oświadczenia oniepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubieganiasię o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu
wykluczeniu składa każdy zWykonawców.
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:

Zmiany umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego stanowiących załącznik nr 1 do SWZ.
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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: 2021-03-01 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 2. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP /lubien_kuj/SkrytkaESP i udostępnionego również na
miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-01 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-03-31
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