Ogłoszenie nr 2021/BZP 00030110/01 z dnia 2021-04-09

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.3.) Oddział zamawiającego: URZĄD MIASTA TOMASZÓW MAZOWIECKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590648310
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: POW 10/16
1.5.2.) Miejscowość: Tomaszów Mazowiecki
1.5.3.) Kod pocztowy: 97-200
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL713 - Piotrkowski
1.5.7.) Numer telefonu: 447242311
1.5.8.) Numer faksu: 447244359
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam.pub@tomaszow-maz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie Mazowieckim.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-443a013f-8301-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030110/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09 11:27
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001434/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa ulic w osiedlu "Wierzbowa"
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.tomaszow.miasta.pl/public/, https://miniportal.uzp.gov.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: Komunikacja w niniejszym
postępowaniu, w tym składanie ofert, wymiana informacji (wyjaśnienia i zmiana treści SWZ,
zawiadomienia, wnioski) oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a
wykonawcą, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający rekomenduje
wykonawcom, aby komunikowali się z zamawiającym (np. zwrócenie się do zamawiającego o
wyjaśnienie SWZ) za pomocą poczty elektronicznej na adres: zam.pub@tomaszowmaz.pl.Dopuszczalna jest także komunikacja przez: url.https://miniportal.uzp.gov.pl/ePUAP
(Elektroniczna Skrzynka Podawcza Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte w SWZ.www.gov
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP
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. Zamawiający, udostępnia dane osobowe, o których mowa
w art. 10 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
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ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej
"rozporządzeniem 2016/679".2. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w art. 13 ust. 1 – 2
rozporządzenia 2016/679, przez zamieszczenie wymaganych informacji w SIWZ, zgodnie z
poniższym.3. 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”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina - Miasto
Tomaszów Mazowiecki w imieniu której działa Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, ul. POW
10/16, 97-200 Tomaszów Maz., NIP 773-16-56-546, REGON 590648310,2) inspektorem ochrony
danych osobowych w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim jest wyznaczony pracownik
Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim,3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego,4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania,5) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie 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 **;− 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 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. 4. Zamawiający informuje, iż wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WRIK.271.1.1.2021.ZP
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 1024434,51 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Podstawowe roboty budowlane wchodzące w zakres zamówienia.1) Roboty przygotowawcze i
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rozbiórkowe.2) Roboty ziemne.3) Budowa konstrukcji jezdni o nawierzchni z betonu
asfaltowego.4) Budowa zjazdów i chodników o nawierzchni z betonowej kostki brukowej.5)
Budowa kanalizacji deszczowej i odwodnienia.6) Wykonanie poziomego i pionowego
oznakowania drogowego.7) Budowa odgałęzienia kanalizacji sanitarnej.8) Sporządzenie
inwentaryzacji powykonawczej.9) Uwaga: Zamówienie nie obejmuje wykonanych:a) przebudowy
sieci telekomunikacyjnej,b) przebudowy sieci SN i Nn,c) oświetlenia ulicznego.Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej oraz szczegółowych
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót opracowanych przez Biuro Projektowo –
Inwestycyjne OMEGA s.c. z siedzibą w Radomsku.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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 zgodnie z przepisami ustawy pzp określił w SWZ wszystkie
kryteria, którymi będzie się kierował przy ocenie ofert, szczegółowo je opisując, wskazując do czego się
odnoszą oraz, w jaki sposób nastąpi ocena treści oferty przy ich zastosowaniu
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:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: TERMIN GWARANCJI
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: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
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W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.1) Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty
budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub rozbudowie drogi publicznej o przekroju
ulicznym z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, o długości nie mniejszej niż 300 m każda z
dróg. Drogą publiczną jest droga w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471 i poz. 1087.). 2)
Zamawiający uzna, iż wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w
tym okresie wykonał: co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji
deszczowej lub sanitarnej o długości nie mniejszej niż 150 m każda (powyższe sieci mogą być
elementami wykonanych dróg);3) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli
wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie uczestniczyć w
realizacji zadania (kierownikiem budowy) posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności drogowej.4) Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia
warunek, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował min. 1 osobą, która będzie
uczestniczyć w realizacji zadania (kierownikiem robót) posiadającą uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń
wodociągowych i kanalizacyjnych.W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia a także w przypadku kiedy wykonawca powołuje się na zasób podmiotu
trzeciego:1) spełnienie warunku opisanego w pkt 1 - oceniane będzie w ten sposób, ażeby jeden
podmiot (wykonawca, jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot
trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek tym samym nie jest dopuszczalne łączenie potencjału w
celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu,2) spełnienie warunku opisanego w
pkt 2 - oceniane będzie w ten sposób, ażeby jeden podmiot (wykonawca, jeden z podmiotów
wspólnie ubiegających się o zamówienie, podmiot trzeci) samodzielnie spełnił ten warunek tym
samym nie jest dopuszczalne łączenie potencjału w celu wykazania spełnienia warunku udziału
w postępowaniu,3) spełnienie warunku opisanego w pkt 3 i 4 - oceniane będzie łącznie co
oznacza, że dopuszczalne jest, ażeby wykonawca, podmioty występujące wspólnie lub podmioty
trzecie wykazały osoby z poszczególnych branż budowlanych, które będą uczestniczyć w
realizacji zadania.
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:
oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej opisanych w rozdziale 21 SWZ wykonawca składa:1) wykazu
robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - (zał. 4 SWZ).Jeżeli wykonawca powołuje
się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, dostaw lub usług, wykonywanych wspólnie z
innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których
wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (zał. 5 SWZ).W
odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z
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wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.W przypadku, o którym mowa powyżej wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 13 ust. 3 pkt 5 SWZ - z którego
wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Wykonawca
może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach
oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.W odniesieniu
do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawca, który polega na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zgodnie z rozdz.
13 ust. 3 pkt 6 SWZ - zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek
łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego
zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 3) czy i w jakim
zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu
do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty bud. lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Pozostałe
inform. zawiera SWZ
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Na ofertę składają się: 1) formularz oferty, 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - (zał. 1 SWZ),3) oświadczenie, o których mowa w
pkt 2 (składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców). Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu - (zał. 1 SWZ),4) oświadczenie, o których mowa w
pkt 2 (podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby) – zał. 2 SWZ,5) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie - oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi
wykonają poszczególni Wykonawcy - (zał. 3 SWZ),6) zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (w przypadku
wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udostępniających
zasoby) – jeżeli dotyczy (zał. 6 SWZ)7) pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy),8) dowód wniesienia
wadium - przy czym wadium w formie niepieniężnej wystawione na potrzeby niniejszego
postępowania powinno być wniesione zgodnie z art. 97 ust. 10 pzp w oryginale w postaci
elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym – przez wystawcę
dokumentu (gwaranta). W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej - zaleca się, by
dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty.
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:

1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10 000,00 zł (dziesięć
tysięcy złotych).2. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.
5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu
należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego (58 1050 1461 1000 0023
6464 4415 Bank ING Bank Śląski). Na przelewie należy umieścić informację identyfikującą
postępowanie np. jego nazwę: Budowa ulic w osiedlu Wierzbowa w Tomaszowie
Mazowieckim.4. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w ust. 2 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w
postaci elektronicznej.6. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert i
utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem następujących
przypadków:1) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 2) unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.7.
Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku
zwraca wadium wykonawcy: 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert; 2)
którego oferta została odrzucona;3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem
wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza; 4) po unieważnieniu
postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.8. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o
którym mowa w ust. 7, powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z wykonawcą wraz z utratą
przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX
pzp.9. Zamawiający zwraca wadium wniesione w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę. 10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej
formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o
zwolnieniu wadium.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku
wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2–4,
występując odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: 1)
wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z
przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub
przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57
lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub
oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej; 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy,
którego oferta została wybrana.Pozostałe informację w zakresie wadium zawarte w SWZ.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
składa każdy z wykonawców - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
wykonawców.Wykonawcy wspólnie ubiegający sie o zamówienie składają także: Oświadczenie,
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z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie terminu realizacji
zamówienia, technologii wykonywania robót, wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 3 9.2. Pozostałe dopuszczalne zmiany umowy zostały określone w ust. 10 - 30.3. Zmiana terminu
realizacji może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności, o ile będą miały
wpływ na zmianę terminu:1) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze
nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie
przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie
umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,
zgony,2) konieczności realizacji robót zamiennych lub zaniechania realizacji części robót,3)
działań mających na celu niezwłoczne usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa
ludzi lub mienia,4) wytycznych podmiotów zewnętrznych lub opinii branżowych,5) zmiany
przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu umowy,6)
realizacji przez innych wykonawców w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z
przedmiotem niniejszej umowy wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia
wzajemnych powiązań,7) przedłużających się w stosunku do obowiązujących przepisów,
procedur i postępowań administracyjnych, cywilnych, karnych, lub innych w szczególności
wydania przez uprawnione organy decyzji o wstrzymaniu robót z powodów, za które wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności,8) zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności
zmierzających do przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających
sprawność, jakość, efekt robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej, jeżeli będą mogły
mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót lub zwiększenia ich wartości,9)
napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektów budowlanych, które wpływają na tempo wykonywanych robót,10)wystąpienia
warunków pogodowych niepozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających
wykonanie prac,11)innych od wyżej przywołanych, niezależnych od wykonawcy pod warunkiem
wyrażenia zgody przez zamawiającego.4. Jeżeli zajdą okoliczności uzasadniające zmniejszenie
ilości wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robót lub rezygnacji z określonych ich
elementów, w szczególności w wyniku ich realizacji przez podmioty trzecie (np. gestorów lub
właścicieli infrastruktury technicznej), wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie
ze stawkami określonymi w kosztorysie ofertowym, a w przypadku jego braku określonej pozycji
w oparciu o uśrednione wskaźniki do kosztorysowania dla województwa łódzkiego wg.
wydawnictw branżowych (np. Sekocenbud, Orgbud, Intercenbud).5. Na wniosek każdej ze stron
umowy, za zgodą zamawiającego, możliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robót,
stosowanych materiałów, itp. Zmiana taka możliwa jest w przypadku, gdy proponowane
rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy zmiana niesie za sobą
zwiększenie kosztów zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie zmian.6. Jeżeli w wyniku
dokonanych na podstawie ust. 5 zmian dojdzie do obniżenia kosztów realizacji przedmiotu
umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obniżone zgodnie z ust. 4.Z uwagi na
ograniczoną liczbę miejsca do zamieszczenia szczegółowych zmian w niniejszym ogłoszeniu zamawiający odsyła do wzoru umowy jako załącznika do SWZ.
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-27 09:30
8.2.) Miejsce składania ofert: Na oficjalną Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP) Zamawiającego
na ePUAP wpływają oferty składane w danym postępowaniu przez Wykonawców. Każda oferta musi
być zaszyfrowana. Zaszyfrowane oferty stanowią załącznik do przesłanego na ESP wniosku.
Wykonawca posiadający konto na portalu ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-27 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-26

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wszelkie nieuregulowane kwestie niniejszego ogłoszenia można odnaleźć w SWZ - na stronie
prowadzonego postępowania tj. na BIP i MINIPORTAL.
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