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Ogłoszenie nr 555091-N-2020 z dnia 2020-07-01 r.

Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo: Budowa ścieżki rowerowej KleszczewoNagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (EFRR)
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej
kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez
zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
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Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kleszczewo - Urząd Gminy Kleszczewo, krajowy numer
identyfikacyjny 53591300000000, ul. Poznańska 4 , 63-005 Kleszczewo, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 061 8176017, 8176020, 8176033, , e-mail urzad@kleszczewo.pl,
a.zdobylak@kleszczewo.pl, faks 618 176 184.
Adres strony internetowej (URL): http://kleszczewo.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania
odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z
zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
adresem (URL)
Tak
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https://bip.kleszczewo.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
https://bip.kleszczewo.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie papierowej w zamkniętych i opisanych kopertach
Adres:
Urząd Gminy Kleszczewo ul.Poznańska 4 63-005 Kleszczewo, pok.16 Sekretariat I p.

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa ścieżki rowerowej KleszczewoNagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZP.271.8.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu
do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 1. Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie zadania pt. „Budowa ścieżki rowerowej
Kleszczewo-Nagradowice w formule zaprojektuj i wybuduj”, w tym: opracowanie kompletnej
pełnobranżowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej (w tym kosztorysów,
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót ) oraz budowę w oparciu o tę
dokumentację ścieżki rowerowej Kleszczewo-Nagradowice, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na
realizację inwestycji drogowej, wykonanie przedmiotu inwestycji, uzyskanie dla wybudowanego
obiektu wszelkich wymaganych decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia na użytkowanie. 2. W
skład inwestycji wchodzą m.in. następujące elementy: budowa ścieżki rowerowej o szer. 2,5 m o
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nawierzchni bitumicznej o powierzchni ok. 3375m2; budowa odcinków chodnika o szer. 2,0 m o
nawierzchni z brukowej kostki betonowej o powierzchni ok. 250 m2; budowa zintegrowanych przejść
dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów z zastosowaniem elementów BRD; budowa przepustów pod
ścieżką rowerową; budowa oświetlenia ścieżki rowerowej oraz przejść/przejazdów; wykonanie
sygnalizacji świetlnej na przejściu/przejeździe w km 0+045.00 w rejonie Przychodni w m.
Nagradowice należy przewidzieć lokalizację i zamontować 15 stojaków dla rowerów w formie
parkingu B&R. 3. Opracowanie koncepcyjne stanowiące część III niniejszej SIWZ może stanowić
podstawę docelowego opracowania projektowego. Opracowanie koncepcyjne zostało uzgodnione w
zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji. Wyjątek stanowi konieczność ponownych uzgodnień z
Wielkopolskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Poznaniu w zakresie lokalizacji sygnalizacji
świetlnej. 4. Rzeczywiste zakresy rzeczowe określi dokumentacja techniczna wykonana przez
Wykonawcę i uzgodniona z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami. Dane określone w
dokumentacji projektowej będą uważane za wartości do realizacji robót. 5. Szczegółowy zakres prac i
robót oraz opis zamówienia zawarty został w: Programie funkcjonalno-użytkowym – część II SIWZ
Opracowaniu koncepcyjnym- część III SIWZ 6. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na
nieruchomościach: dz. nr ewid. 76/1, 75/1, 75/2, 72/1, 74, 72/2, 73/2, 73/1 obręb Krzyżowniki; 18/3,
41/1, 44/2, 44/1, 40/2, 40/1, 18/1 obręb Bylin 7. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej
Wykonawca jest zobowiązany konsultować przyjęte rozwiązania z Zamawiającym. 8. W ramach
opracowywania dokumentacji należy: 1) Wykonać projekty: a) ścieżek rowerowych, b) chodników, c)
przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów d) przepustów pod ścieżką rowerową, e) oświetlenia
ścieżki rowerowej oraz przejść/przejazdów f) odwodnień, g) instalacji elektrycznych h) sygnalizacji
świetlnej na przejściu /przejeździe w km 0+045.00, i) parking B&R lub stojak 2) Wykonać kosztorysy
inwestorskie metodą szczegółową, 3) Wykonać specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 4)
Uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia. 9. UWAGA: 1) Całkowity koszt wykonania
dokumentacji projektowej nie powinien przekroczyć 3% wartości całego zamówienia 2) Przebudowa
sieci gazowej należy do przedmiotu zamówienia, przy czym zakres prac budowlanych nie obejmuje
przełączenia gazociągu oraz wykonania prób szczelności rurociągów. Dokumentacja projektowa musi
natomiast zawierać cały zakres prac oraz uzyskać uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa w
Poznaniu.

II.5) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
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45000000-7
71300000-1
45233161-5
45233162-2
71320000-7
45233200-1
45233252-0
45100000-8
71240000-2
45231000-5
45231400-9
45316212-4
45100000-8
45316212-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje
udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w oparciu o art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), do wysokości 50 % wartości
zamówienia podstawowego i zgodnych z przedmiotem tego zamówienia. Zamówienie będzie mogło
być udzielone w przypadku, gdy Zamawiający będzie dysponował środkami na jego realizację i na
warunkach zgodnych z zamówieniem podstawowym.
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II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania
warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonania oceny spełniania
warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu
w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że: 1.3.1 wykonał
nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej: a) 1 zamówienie obejmujące
swoim zakresem wykonanie robót drogowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z branżą
elektryczną o wartości nie mniejszej niż: 800.000,00zł brutto. b) 1 zamówienie w zakresie
wykonania robót budowlano-montażowych polegające na budowie, przebudowie lub remoncie
gazociągów lub przyłączy gazowych średniego ciśnienia o wartości nie mniejszej niż 80 000 zł
brutto. 1.3.2 dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.
między innymi odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi posiadającymi
uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: a) drogowej lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994
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roku Prawo budowlane lub równoważne. Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna
dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne funkcje związane z
realizacją zamówienia - jako Kierownik Budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej wraz z aktualnym zaświadczeniem o
przynależności do właściwej Izby Budownictwa. b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane lub równoważne. Za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna dysponowanie
co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne funkcje związane z realizacją
zamówienia - jako kierownik robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do właściwej Izby
Budownictwa. c) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane lub równoważne. Za spełnienie powyższego warunku
Zamawiający uzna dysponowanie co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła samodzielne
funkcje związane z realizacją zamówienia - jako kierownik robót/ kierownik budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności
do właściwej Izby Budownictwa. Dopuszczalne jest wykazanie się równoważnymi uprawnieniami
wystawionymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów wraz z dokumentami
potwierdzającymi posiadanie tych uprawnień. W przypadku osób, które uzyskały uprawnienia w
innych krajach Unii Europejskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki określone w
ustawie z dnia 22 grudnia 2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej
wymienionych funkcji, pod warunkiem spełniania przez osobę łączącą te funkcje wszystkich
warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. Osoby wskazane powyżej winne posiadać
odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w specjalności właściwej do powierzonego stanowiska w zakresie
odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zmianami) lub równoważnymi do nich (w
szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi
obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
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udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z
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informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 6 do SIWZ. 2)
Wykazu 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 – załącznik nr 5 do SIWZ. 3) odpis z właściwego rejestru lub z
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy - według wzoru – załącznik nr 1 do SIWZ; 2. Pełnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.
Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w
formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 3. Zobowiązanie podmiotu
trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia – stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy). 4. Dowód wniesienia wadium. 5.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której
mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP (tzw. zbiorcze zestawienie ofert, podając nazwy wykonawców,
ceny ofert, kwoty na sfinansowanie), przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (zał. nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24
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ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Ustala się wadium w wysokości 20.000,00 zł PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2.
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wnosi wadium
w pieniądzu, na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Kórniku nr rachunku: 68 9076 0008
2001 0015 1106 0003 lub w jednej z poniżej podanych form: a) w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, b) w gwarancjach bankowych, c) w gwarancjach
ubezpieczeniowych, d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 110). 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę
należy przekazać przelewem na konto Zamawiającego, przy czym za termin wniesienia wadium w
formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny
termin składania ofert). Potwierdzoną za zgodność kserokopię dowodu zapłaty wadium należy
dołączyć do oferty. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach,
kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Oryginał wniesienia
wadium należy złożyć w pokoju nr 16 w siedzibie Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od upływu terminu
składania ofert. Oferta zabezpieczona na krótszy okres niż wymagany zostanie odrzucona. 6.
Dokument w formie poręczenia lub gwarancji powinien zawierać stwierdzenie, że jest ono
nieodwołalne i że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium,
zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek
zastrzeżeń. 7. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy pzp. 8.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ustawy pzp. 9. Złożenie oferty
niezabezpieczonej akceptowaną formą wadium wskazaną w ust. 3 będzie skutkować odrzuceniem
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oferty Wykonawcy z postępowania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej
oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na
jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
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Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje
nagrody:
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Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości
postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
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Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo zamówień
publicznych i innych przypadków wskazanych w niniejszej umowie, Zamawiający dopuszcza
możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. 2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia jest dopuszczalna w przypadku
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności: 2.1. Zmiany w zakresie przebiegu trasy ścieżki
rowerowej spowodowane wynikające z błędów w dokumentacji niemożliwych do stwierdzenia przy
założeniu dochowania należytej staranności Zamawiającego. 2.2. Katalog zmian umowy w zakresie
wielkości zakresu przedmiotu zamówienia na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,: a) w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu przedmiotu zamówienia wraz z
odpowiednim zmniejszeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie przekraczającego 30% wartości
zamówienia podstawowego . b) w sytuacjach, w których nastąpi konieczność wykonania dodatkowych
robót budowlanych, Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania większego zakresu przedmiotu
zamówienia wraz z odpowiednim zwiększeniem wynagrodzenia umownego, jednak nie
przekraczającego 30% wartości zamówienia podstawowego. 3. Katalog zmian umowy w zakresie
terminu wykonania zamówienia: 3.1. zmiany będącej wynikiem zmiany umowy o dofinansowanie
projektu zawartej pomiędzy Zamawiającym a Instytucją Współfinansującą w zakresie terminów (w
tym terminu rzeczowej realizacji projektu) lub wysokości i warunków płatności dofinansowania
realizacji projektu stanowiącego Przedmiot niniejszej umowy; 3.2. wystąpienia niebezpieczeństwa
kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie
niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 3.3. wystąpienia Siły Wyższej, to znaczy
niezależnego od stron losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej
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staranności. 3.4. warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie zamówienia zgodnie z
technologią ich wykonania - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których
niemożliwa była realizacja przedmiotu umowy, 3.5. warunków atmosferycznych, w szczególności:
klęski żywiołowe; wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych
odbiegających od typowych; szczególnie niesprzyjających np. gradobicia, trąby powietrzne, opady
deszczu, opady śniegu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie
polskim - przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy o liczbę dni, w których niemożliwa była
realizacja przedmiotu umowy, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową,
normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli
konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca
ponosi odpowiedzialność, 3.6. przedłużenie terminu realizacji zamówienia podstawowego na skutek
konieczności wykonania zamówień lub robót dodatkowych wraz ze wszystkimi konsekwencjami
występującymi w związku z przedłużeniem tego terminu, 3.7. przedłużenie terminu realizacji
zamówienia podstawowego na skutek konieczności wykonania zamówień, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych wraz ze wszystkimi konsekwencjami występującymi
w związku z przedłużeniem tego terminu; 3.8. przedłużenie terminu realizacji zamówienia
podstawowego na skutek konieczności wykonania dodatkowych robót budowlanych, o których mowa
w ust. 2 pkt. 2.2. lit. b) 3.9. zmiany przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa krajowego, co
powoduje konieczność dostosowania dokumentacji do zmiany przepisów, które nastąpiły w trakcie
realizacji zamówienia; 3.10. zmiany będące następstwem działań lub zaniechania działań
Zamawiającego lub nie otrzymanie stosownych decyzji od innych organów publicznych; 3.11. wskutek
wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu
realizacji umowy, 3.12. wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z
zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany – przedłużenie terminów realizacji
umowy o czas konieczny na usunięcie awarii i podjęcie realizacji zamówienia zgodnie ze standardami
określonymi w SIWZ, 3.13. przerwania realizacji zamówienia w sytuacjach określonych w art. 32
ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – przedłużenie terminów
realizacji umowy o czas, na który wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikającymi z
ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 3.14. gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu
decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy
przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww.
decyzje powinny zostać wydane oraz opóźnienie to nie jest następstwem okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność, 3.15. wystąpienia okoliczności zaistniałych po stronie
zamawiającego np. konieczność zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności
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miały lub będą miały wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 3.16. zawieszenia robót przez
Zamawiającego lub rezygnacji przez Zamawiającego z części robót, 3.17. zmian w dokumentacji
projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 3.18. wystąpienia odmiennych
od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych i gruntowych, 3.19. wystąpienia
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, obiektów budowlanych,
niewybuchów, niewypałów lub wykopalisk archeologicznych, 3.20. wystąpienia konieczności
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze
względu na zmiany obowiązującego prawa lub brak dostępności materiałów przewidzianych w
dokumentacji projektowej, 3.21. wystąpienia sytuacji, utrudniającej wykonanie robót niezbędnych do
zrealizowania przedmiotu umowy, ze względu na zasady wiedzy technicznej, 3.22. udokumentowanych
działań osób, podmiotów trzecich (niezwiązanych z żadną ze Stron) lub organów władzy publicznej,
które spowodują przerwanie realizacji zamówienia w całości bądź w istotnym zakresie – w przypadku,
jeśli działania osób, podmiotów trzecich lub organów władzy publicznej wpływają na możliwość
wykonywania istotnej części lub całości zamówienia podstawowego – odpowiednia, odpowiadająca
tym okolicznościom - zmiana terminu lub terminów realizacji Umowy dot. zamówienia
podstawowego, 3.23. leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu Wykonawcy terenu
budowy - zmiana terminów realizacji Umowy o ilość dni zwłoki, w przypadku, gdy zwłoka ta dotyczy
części terenu budowy i nie uniemożliwia wykonywania części przedmiotu umowy – odpowiednia
zmiana terminów dotyczy wyłącznie części na którą wpływ ma zwłoka, 4. Pozostałe rodzaje zmian
spowodowane następującymi okolicznościami: 4.1. Zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i
Zamawiający realizuje Przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ; 4.2. Siła
Wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; 4.3. Zmiana obowiązującej
stawki VAT; 4.4. Rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy; 4.5. Zmiana
sposobu rozliczenia umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej
przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji
projektu. 4.6. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy. 5. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy jest możliwa w przypadkach wskazanych wyżej, na zasadach określonych w warunkach
umowy. 6. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 7. Nie stanowią
zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 7.1 zmiany danych
teleadresowych, 7.2 zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego); 7.3 zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego
uwzględniająca postęp w realizacji prac przez Wykonawcę. 8. Strona, która występuje z propozycją
zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony powyżej katalog zmian umowy zobowiązana jest do
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sporządzenia i uzasadnienia wniosku o taką zmianę. Wszelkie zmiany umowy dla swej ważności
wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy. 9. Zmiana postanowień zawartej umowy może
nastąpić za zgodą wszystkich stron wyrażoną na piśmie w postaci aneksu, pod rygorem nieważności
takiej zmiany. Zamawiający przewidział katalog zmian umowy, na które mogą powoływać się strony
niniejszej umowy. 10. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. 11. W przypadku
zmiany powszechnie obowiązującego prawa - w zakresie mającym wpływ na realizację obowiązków
umownych - Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w zakresie zmierzającym do uzyskania
zgodności zapisów umowy z obowiązującym prawem. 12. W przypadku zmian organizacyjnych u
Wykonawcy lub Zamawiającego, w tym również związanych z następstwem prawnym podmiotów,
Zamawiający dopuszcza zmianę treści umowy w tym przedmiocie. 13. Zamawiający dopuszcza
zamianę treści umowy w przypadku wystąpienia oczywistych omyłek i błędów pisarskich poprzez ich
poprawienie, tzn. przekreślenie błędnej treści i wpisanie poprawnej oraz opatrzenie jej podpisem przez
Zamawiającego oraz Wykonawcę. 14. Zmiany umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie, mogą
być dokonane za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-16, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
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nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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