
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Przebudowa dróg z podziałem na części ."

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pleśna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660921

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plesna 240

1.5.2.) Miejscowość: Pleśna

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-171

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 146292836

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@plesna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.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 dróg z podziałem na części ."

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4472e441-b22b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050732/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11 10:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002800/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa infrastruktury dróg gminnych i wewnętrznych wskazanych w ramach funduszu
sołeckiego

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://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub http://bip.malopolska.pl/ugplesna/

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 odbywa się przy
użyciu strony internetowej pod adresem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, platformy ePUAP
pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem:
gmina@plesna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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 „Formularz do
komunikacji”.4. 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 dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania z elektronicznej
platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5. Wykonawca przystępując do niniejszego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu,
określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać
postanowień tego regulaminu.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza
do komunikacji” wynosi 150 MB.

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
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3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem danych osobowych
jest: Urząd Gminy Pleśna;2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy
Pleśna pod adresem: iod@plesna.pl, 3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,4) odbiorcami
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami), 5) dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 danych osobowych osoby,
której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę 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 danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8) osoby, której dane dotyczą posiadają:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danych osobowych ich dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich
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 uznają, że
przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;9) osobom, których dane
dotyczą nie przysługuje:− 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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IKOŚ. 271.5.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 146706,21 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 6

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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1. Ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grub. 15 cm 100 mb x 3,20
m = 320,00 m2 2. Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S grub.
6 cm 100 mb x 2,80 m = 280,00 m2 3. Pobocza - Nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5
grub. 10 cm, szer. 0,30 m (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 100 mb x 0,30 m x 2 =60,00
m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym
frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 60,00 m2

4.2.5.) Wartość części: 22199,80 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------
- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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
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Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Na połączeniu z istn. nawierzchnią bitumiczną Cięcie piłą istn. nawierzchni bitumicznej grub. 5
cm 4 x 2,60 m = 10,40 m 2. Na połączeniu z istn nawierzchnią bitumiczną Rozbiórka istn
nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm 5,20 m x 1,00 m = 5,20 m2 3. Km 0+150 - 0+310
Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. 160 mb x 2,70
m = 432,00 m24. Ułożenie warstwy wyrównawczej z masy mineralno - asfaltowej AC16W w
ilości 100 kg/m2 160 mb x 2,70 m = 432,00 m2 x 0,100 kg/m2 = 43,20 t5. Nawierzchnia z masy
mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm 160 mb x 2,60 = 416,00 m26.
Pobocza - Nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 10 cm, szer. 0,30 m (kruszywo
stabilizowane mechanicznie) 160 mb x 0,30 m x 2 = 96,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie
nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8
dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 96,00 m2

4.2.5.) Wartość części: 28124,50 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------
- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
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zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
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liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(Zdeformowana nawierzchnia na odcinku zlokalizowanym w lesie)1. Na połączeniu z istn.
nawierzchnią bitumiczną Cięcie piłą istn. nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm 4 x 3,00 m = 12,00
m 2. Na połączeniu z istn nawierzchnią bitumiczną Rozbiórka istn nawierzchni bitumicznej grub.
5 cm 6,00 m x 1,00 m = 6,00 m2 3. Oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej
emulsją asfaltową. 75 mb x 3,00 m = 225,00 m24. Ułożenie warstwy wyrównawczej z masy
mineralno - asfaltowej AC16W w ilości 100 kg/m2 35 mb x 3,00 m = 105,00 m2 x 0,100 kg/m2 =
10,50 t5. Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S grub. 4 cm 75
mb x 3,00 = 225,00 m26. Pobocza - Nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 10 cm,
szer. 0,40 m (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 75 mb x 0,40 m x 2 = 60,00 m27. Zaniżone
pobocza bitumiczne (nad szkołą w Świebodzinie) - oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową
istn podłoża bitumicznego 190 mb x 0,50 m = 95,00 m28. Wyprofilowanie pobocza masą
mineralno - asfaltową AC11S średniej grubości 4 cm 190 mb x 0,50 m = 95,00 m2 x 0,100 kg/m2
= 9,50 t.

4.2.5.) Wartość części: 14521,22 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------
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- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
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miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Na połączeniu z istn. nawierzchnią bitumiczną Cięcie piłą istn. nawierzchni bitumicznej grub. 5
cm 8 x 2,60 m = 20,80 m 2. Na połączeniu z istn nawierzchnią bitumiczną Rozbiórka istn
nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm 10,40 m x 1,00 m = 10,40 m2 3. Oczyszczenie i skropienie
istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową. 65 mb x 2,70 m = 175,50 m24. Ułożenie
warstwy wyrównawczej z masy mineralno - asfaltowej AC16W w ilości 100 kg/m2 65 mb x 2,70
m = 175,50 m2 x 0,100 kg/m2 = 17,55 t5. Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa
ścieralna AC11S grub. 4 cm 65 mb x 2,60 = 169,00 m2 6. Pobocza - Nawierzchnia z kamienia
łamanego 0/31,5 grub. 10 cm, szer. 0,30 m (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 65 mb x
0,30 m x 2 = 39,00 m2

4.2.5.) Wartość części: 11380,79 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050732/01 z dnia 2021-05-11

2021-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------
- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00050732/01 z dnia 2021-05-11

2021-05-11 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

(Umocnienie poboczy na dużym spadku podłużnym - pomiędzy nawierzchnią bitumiczną i
korytkami betonowymi) 1. Korytowanie gł. 15 cm z odwozem do 1 km str. lewa (szerokość
zmienna od 0,80 m do 1,30 m 295,00 m2 str. prawa (szerokość zmienna od 0,80 m do 1,80 m
250,00 m2 Korytowanie łącznie: 545,00 m2 x 0,15 m = 81,75 m3 2. Ułożenie górnej warstwy
podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grub. 10 cm (str lewa i prawa) 545,00 m2 3.
Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - AC16W grub. 4 cm (str. lewa i prawa) 545,00 m2

4.2.5.) Wartość części: 28294,77 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
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przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------
- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
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mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Km 0+030 - 0+215 Profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża 185 mb x 3,30 = 610,50
m22. Km 0+030 - 0+215 Ułożenie warstwy wyrównawczej z klińca 0-15 mm grub. 5 cm 185 mb x
3,40 m = 629,00 m2 3. Km 0+000 - 0+030 (istn. zniszczona nawierzchnia bitumiczna) Ułożenie
warstwy wyrównawczej z masy mineralno - asfaltowej AC16W 30 mb x 3,30 m = 99,00 m2 x
100 kg/m2 = 9,90 t.4. Nawierzchnia z masy mineralno - asfaltowej - warstwa ścieralna AC11S
grub. 6 cm 215 mb x 3,20 = 688,00 m25. Pobocza - Nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5
grub. 10 cm, szer. 0,30 m (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 215 mb x 0,30 m x 2 = 129,00
m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym
frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 129,00 m2

4.2.5.) Wartość części: 42185,13 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie
odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty
Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga
60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia
oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród
ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom,
spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie
mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w
zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną
ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą
cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie
zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych
badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------
- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres
gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na
całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W przypadku
niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr
1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem
gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres
gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w
kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy
podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający
zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z
podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej
części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c
– ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim
wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się
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kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60
GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości
zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego
kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów.
Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio
mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość
punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana
wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć
oferta wynosi 100 pkt, w tym:• za najlepszą cenę – 60 pkt• za najdłuższy okres gwarancji – 40
pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1) Wg kryterium ceny:
Cn1 P c = ----------------------- x 60 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie
ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena
badanej oferty 2) Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40 Gm2gdzie:P g - ilość
punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;• Gb2 – okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;• Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36
miesięcyUwaga: • Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość
przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.• W
przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza
ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to
równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.• W przypadku, gdy którykolwiek z
Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia
punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji
(Gm2) jako 60 miesięcy.• Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W
przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres
pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty
liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P
= Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość
punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty
przyznana w kryterium gwarancja

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 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:a) nie podlegają
wykluczeniu,b) spełniają warunki udziału w postępowaniu2. Warunki udziału w postępowaniu
dotyczą:a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów; Zamawiający nie stawia
warunku w powyższym zakresie.c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie
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stawia warunku w powyższym zakresie. d) zdolności technicznej lub zawodowej;Zamawiający
uzna że warunek doświadczenia jest spełniony jeśli Wykonawca wykonał w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo
ukończył co najmniej 1 robotę:1)Minimum jedną realizację która w swoim zakresie odpowiada
wykonaniu zadania polegającego na przebudowie, budowie lub rozbudowie drogi o nawierzchni
asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 80 000, 00zł brutto dla wszystkich części
zamówienia.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków
prawnych.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka
cywilna) wskazane wyżej warunki w postępowaniu mogą spełniać łącznie (warunek zostanie
uznany za spełniony, jeżeli jeden z Wykonawców spełni warunek samodzielnie)2)Wykonawca
dysponuje minimum 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane co najmniej w ograniczonym
zakresie do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz posiadającą
minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w powyższej specjalności, w kierowaniu robotami
budowlanymi lub budową, od momentu uzyskania uprawnień budowlanych - Osoba ta będzie
pełniła funkcję kierownika robót w specjalności inżynieryjnej drogowej.

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:
b) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:1) zaświadczenie właściwego
naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i
opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
jego złożeniem lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z
właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2)
zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie
art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r.
poz.1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty
częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy
należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał nr 4 do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1
pkt 1,2 i 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:• nie naruszył obowiązków dotyczących
płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;• nie otwarto jego
likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;Dokumenty o których mowa powyżej, powinny być wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: � może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i
ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17
lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile
Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp
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do tych środków;� podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada
zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) 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 Pzp,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je w
całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.2) wykaz robót budowlanych wykonanych
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał nr 9 do SWZUWAGA: Jeżeli Wykonawca
wykonał robotę budowlaną na rzecz Gminy Pleśna – nie ma obowiązku składania poświadczenia.3)
wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami w branży drogowej ( kierownik budowy) - zał nr 12
do SIWZ

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:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówieni. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, oświadczenia o których mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.5. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zostanie wybrana
oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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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. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy - zał nr 5 do SWZ2. Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie
uregulowanym w art. 454-455 Pzp oraz wskazanym w wzorze umowy - zał nr 5 do SWZ.3.
Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy
pisemnej.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24
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	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa dróg z podziałem na części ."
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Pleśna
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660921
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Plesna 240
	1.5.2.) Miejscowość: Pleśna
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	1.5.7.) Numer telefonu: 146292836
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@plesna.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.plesna.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:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4472e441-b22b-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00050732/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-11 10:13
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002800/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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 odbywa się przy użyciu strony internetowej pod adresem: miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, platformy ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej pod adresem: gmina@plesna.pl
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 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 „Formularz do komunikacji”.4. 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 dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).5. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
	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): 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”, Zamawiający informuje, że: 1)	administratorem danych osobowych jest: Urząd Gminy Pleśna;2)	kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Pleśna pod adresem: iod@plesna.pl, 3)	dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,4)	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zmianami), 5)	dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 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 danych osobowych osoby, której dane dotyczą bezpośrednio przez tą osobę 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8)	osoby, której dane dotyczą posiadają:−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących;−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich 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 uznają, że przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy RODO;9)	osobom, których dane dotyczą nie przysługuje:−	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 ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: IKOŚ. 271.5.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 146706,21 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 6
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 22199,80 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
	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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:•	za najlepszą cenę – 60 pkt•	za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1)	Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60	 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2)	Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40	 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;•	Gb2 – okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;•	Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36 miesięcyUwaga: •	Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.•	W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.•	W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.•	Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 28124,50 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
	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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:•	za najlepszą cenę – 60 pkt•	za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1)	Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60	 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2)	Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40	 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;•	Gb2 – okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;•	Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36 miesięcyUwaga: •	Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.•	W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.•	W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.•	Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 14521,22 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
	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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:•	za najlepszą cenę – 60 pkt•	za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1)	Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60	 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2)	Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40	 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;•	Gb2 – okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;•	Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36 miesięcyUwaga: •	Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.•	W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.•	W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.•	Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 11380,79 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
	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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:•	za najlepszą cenę – 60 pkt•	za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1)	Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60	 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2)	Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40	 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;•	Gb2 – okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;•	Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36 miesięcyUwaga: •	Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.•	W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.•	W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.•	Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 28294,77 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
	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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:•	za najlepszą cenę – 60 pkt•	za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1)	Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60	 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2)	Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40	 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;•	Gb2 – okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;•	Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36 miesięcyUwaga: •	Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.•	W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.•	W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.•	Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 42185,13 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-08-31
	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: 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadać wszystkim wymaganiom zawartym w ustawie Prawo zamówień publicznych, SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane niżej kryteria.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:CENA oferty brutto = waga 60 GWARANCJA = waga 402. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium dla całości zamówienia oddzielnie.3. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, spośród ofert nie podlegających odrzuceniu, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.4. Ocena ofert w zakresie przedstawionych wyżej kryteriów zostanie dokonana wg następujących zasad:Maksymalną ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wag, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt, w tym:•	za najlepszą cenę – 60 pkt•	za najdłuższy okres gwarancji – 40 pktOcena punktowa kryterium dokonana zostanie zgodnie z formułami:1)	Wg kryterium ceny: Cn1 P c = ----------------------- x 60	 Cb1gdzie:P c - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremCn1 – najniższa cena ze wszystkich ważnych badanych ofert brutto Cb1– cena badanej oferty 2)	Wg kryterium gwarancji: Gb2 P g = ----------------------- x 40	 Gm2gdzie:P g - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzorem;•	Gb2 – okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia w ofercie badanej;•	Gm2– maksymalny okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia spośród wszystkich rozpatrywanych ofert(*)(*) nie mniejszy niż 36 miesięcyUwaga: •	Oferta z pięcioletnim (60 miesięcy) lub dłuższym okresem gwarancji na całość przedmiotu zamówienia otrzyma maksymalną punktację za ww. kryterium tj. 40 pkt.•	W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (wzór formularza ofertowego - załącznik nr 1 do SIWZ) pola określającego długość okresu gwarancji będzie to równoznaczne z udzielaniem gwarancji na okres 36 miesięcy.•	W przypadku, gdy którykolwiek z Wykonawców zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający do obliczenia punktacji wszystkich Wykonawców w kryterium gwarancja (P g) przyjmuje okres gwarancji (Gm2) jako 60 miesięcy.•	Okres gwarancji należy podawać wyłącznie w pełnych latach. W przypadku podania gwarancji w miesiącach, Zamawiający zaliczy do wyliczenia punktów okres pełnego roku, przyjmując rok niższy niż będzie to wynikało z podanej liczby miesięcy. 5. Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów, dla każdej części oddzielnie.P = Pc + Pggdzie:P - ilość punktów badanej oferty wyliczona zgodnie ze wzoremP c – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium cenaP g – ilość punktów badanej oferty przyznana w kryterium gwarancja
	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: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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: b) brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:1) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz.1076 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zał nr 4 do SWZ, w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 1,2 i 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:•	nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;•	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;Dokumenty o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.3. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli: 	może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp dane umożliwiające dostęp do tych środków;	podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust.1
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) 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 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu pierwszym, zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – zał nr 9 do SWZUWAGA: Jeżeli Wykonawca wykonał robotę budowlaną na rzecz Gminy Pleśna – nie ma obowiązku składania poświadczenia.3) wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami w branży drogowej ( kierownik budowy) - zał nr 12 do SIWZ

	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:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-26 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-26 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-24



