
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie miasta Chorzowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Chorzów – Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000166249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 8A

1.5.2.) Miejscowość: Chorzów

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzuim.chorzow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.mzuim.chorzow.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

utrzymanie ulic i obiektów inżynierskich

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:

Bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie miasta Chorzowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc6abaaf-a813-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00042659/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 14:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003249/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Bieżące utrzymanie i eksploatacja urządzeń inżynierii ruchu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.mzuim.chorzow.eu/index.php?id_kat=4

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o
udzieleniezamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej (sekretariat@mzuim.chorzow.eu ).2. Adres strony służącej do elektronicznego składania
ofert:https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny
rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Zamawiający wskazał link
do postępowania oraz identyfikator postępowania na stronie BIP, na której zamieszczono niniejszą
SWZ. Przedmiotowe postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań
klikającwcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na
miniPortalu. Za datę przekazania oferty, oświadczeń i dokumentów składanych wraz z ofertą,
wszelkich załączników wymaganych do złożenia wraz z ofertą, przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP. Za datęprzekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji, przyjmuje się datę ich
przekazania drogą elektroniczną na ePUAP lub e-mail. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
korespondencja elektroniczna (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się
elektronicznie zapośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za po mocą
tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP lub ID
postępowania).Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, e- mail podano w pkt I SWZ. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne
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kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza
dokomunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty
elektronicznej, na adres e- mail podany w pkt I SWZ. Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): podano w pkt XXVI SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): podano w pkt XXVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/SC/3410/011/000/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania pionowego, urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz realizacja stałych i tymczasowych zmian organizacji
ruchu na terenie miasta Chorzowa. 2. Na przedmiot zamówienia, o którym mowa wyżej składają
się następujące czynności:1) Czynności kontrolno-porządkowe obejmujące:a) kontrolny objazd
wszystkich ulic w mieście pod kątem prawidłowości utrzymania oznakowania pionowego
(pochylone słupki znaków, obrócone tarcze znaków, zabrudzone i nieczytelne oznakowanie
pionowe, uszkodzone znaki i urządzania brd), b) prostowanie słupków znaków drogowych,
słupków dyskryminujących i barierek zabezpieczających których odchylenie od pionu przekracza
1%,c) poprawę posadowienia słupków znaków drogowych, słupków dyskryminujących, pylonów i
barierek zabezpieczających,d) poprawę ustawienia tarcz znaków drogowych, których lico jest
ustawione pod niewłaściwym kątem do osi jezdni,e) poprawę ustawienia tarcz znaków
drogowych, których lico znajduje się na niewłaściwej wysokości w stosunku do nawierzchni
chodnika lub pobocza,f) mycie zabrudzonych tarcz znaków z zabrudzenia naturalnego,g) mycie
zabrudzonych pylonów ( U-5a/U-5b) z zabrudzenia naturalnego, h) mycie barierek
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segmentowych, zabezpieczających i blach osłonowych z naturalnego zabrudzenia,i)
czyszczenie zabrudzonych tarcz znaków z graffiti lub „wlepek”,j) usuwanie roślinności
zasłaniającej znaki drogowe.2) Czynności utrzymaniowe obejmujące:a) wymianę uszkodzonych
słupków znaków drogowych,b) wymianę uszkodzonych tarcz znaków drogowych,c) wymianę lub
regenerację uszkodzonych pylonów,d) wymianę uszkodzonych barierek zabezpieczających,e)
wymianę uszkodzonych barier energochłonnych,f) wymianę uszkodzonych blach osłonowych,g)
wymianę uszkodzonych luster drogowych,h) wymianę uszkodzonych słupków dyskryminujących
i obsługę słupków montowanych w gniazdach typu RS,i) wymianę uszkodzonych barierek,j)
malowanie barierek zabezpieczających, słupków dyskryminujących i słupków znaków
drogowych,k) usuwanie przez zamalowanie graffiti i napisów na ekranach dźwiękochłonnych i
osłonowych. l) mycie ekranów dźwiękochłonnych i osłonowych z naturalnego zabrudzenia3)
Czynności polegające na realizacji stałych i tymczasowych zmian organizacji ruchu na terenie
miasta Chorzowa obejmujące:a) montaż konstrukcji wsporczych i znaków drogowych zgodnie z
zatwierdzonym projektem stałej lub tymczasowej zmiany organizacji ruchu,b) zabezpieczenie i
oznakowanie miejsc prowadzenia robót związanych z awaryjną naprawą nawierzchni jezdni –
według wskazań Inżyniera,c) zabezpieczenie i oznakowanie miejsc stwarzających
niebezpieczeństwo w ruchu drogowym (np. ubytki w nawierzchni jezdni, rozlewiska itp.3. Roboty
budowlane prowadzone będą na warunkach i w zakresie szczegółowo określonych w: 1)
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej ( Załącznik nr 9 do SWZ) , 2) wzorze elementów
oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Załącznik nr 10 do
SWZ),3) Formularzu cenowym zawierającym zakres robót (Załącznik Nr 1.1 do SWZ)4)
projekcie umowy (Załącznik nr 8 do SWZ),

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 36 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: 1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7
ustawy.2. Zakres robót polegać będzie na powtórzeniu podobnych robót, co w zamówieniu
podstawowym i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego w pełnym zakresie rzeczowym
określonym w niniejszej SWZ.3. Warunki świadczenia przyszłej roboty będą przedmiotem rokowań z
Wykonawcą i będą obejmowały wymagania nie gorsze niż ustalone względem zamówienia
podstawowego.4. Zamówienie, o którym mowa w art. 214 ust.1 pkt. 7 ustawy zostanie udzielone na
warunkach określonych w ustawie PZP w trybie zamówienia z wolnej ręki.5. Wykonawca przystąpi do
wykonania roboty wyłącznie po zawarciu umowy pod warunkiem zaistnienia przesłanek o których
mowa w art. 214 ust 1 pkt. 7 ustawy. Przystąpienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, bez uprzedniego zawarcia umowy z Zamawiającym nie uprawnia Wykonawcy do żądania
od Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia za wykonanie/ częściowe wykonanie robót.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas wykonania interwencyjnego zabezpieczenia miejsc awarii, wypadków i
innych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu na drogach zarządzanych przez Zamawiającego
liczony od momentu otrzymania telefonicznego lub mailowego zlecenia od Zamawiającego lub
uprawnionych podmiotów do momentu podjęcia niezbędnych działań

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowana liczba czynności związanych z myciem znaków i urządzeń
bezpieczeństwa ruchu drogowego

4.3.6.) Waga: 15

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) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:a) Wykonawca winien posiadać środki finansowe lub
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200 000,00 złb) Wykonawca musi posiadać
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł.W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie powyższy warunek oceniany będzie
łącznie.2) Zdolność techniczna lub zawodowa:a) Potencjał techniczny Wykonawcy:Wykonawca
powinien dysponować co najmniej następującym potencjałem technicznym: 4 samochodami,
oznakowanymi i wyposażonymi w sygnały żółte błyskowe, w tym 3 samochodami o ładowności
min. 1,2 tony, 1 malowarką drogową do znakowania poziomego, 2 przyczepami z tablicą
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zamykającą U-26c, 2 kompletami sygnalizacji wahadłowej bezprzewodowej (jeden komplet musi
posiadać możliwość dostosowania - akomodowania - programu sygnalizacji), 4 kompletami
pięcioelementowych „fal świetlnych”, 1 pojemnikiem na wodę o pojemności min. 1 m3, 1 myjką
ciśnieniową, 1 aparatem spawalniczym, 1 agregatem prądotwórczym, 1 piłą kątową, 200
sztukami tablic kierujących wraz z podstawami (U-21a - 100 szt.; U-21b – 100 szt.) 1 aparatem
cyfrowym z datownikiem (matryca min. 3 megapiksele), stałym łączem internetowym i kontem
poczty elektronicznej (e-mail), 2 telefonami komórkowymi z numerami dyżurnymi b) Kwalifikacje
zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:Wykonawca skieruje
do realizacji zamówienia osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe niezbędne do
wykonania zamówienia, tj. kierownik robót branży drogowej – 1 osoba - uprawnienia budowlane
w specjalności drogowej bez ograniczeń, co najmniej cztery osoby posiadające uprawnienia do
kierowania ruchem potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu szkolenia z kierowania ruchem
w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6
lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 143 z późń . zm.)
trzy brygady w skład których wchodzą:• pracownicy fizyczni - co najmniej dwie osoby na każdą
brygadę roboczą,Uwaga: Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów
prawa. W przypadku, gdy Wykonawca wskaże osobę spoza terytorium RP osoba ta musi:
Posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży
budowlanej w krajuzamieszkania tych osób. Posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji
zawodowych we wskazanej branży budowlanej na zasadach określonych w przepisach
odrębnych, tj. m.in. w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020 r. poz. 220 z poźn.
zm.).Wszystkie informacje niezbędne do dokonania przez Zamawiającego oceny spełniania
warunku należy zawrzeć w Załączniku Nr 4 do SWZ (Wykaz osób)c) Doświadczenie
Wykonawcy:Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia
postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
należycie co najmniej:dwie roboty budowlane, z których każda polegała na bieżącym utrzymaniu
oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzonym w mieście
o liczbie mieszkańców powyżej 60 000, gdzie sprawowany jest zarząd nad co najmniej jedną
drogą krajową i co najmniej jedną drogą wojewódzką, o wartości co najmniej 300 000 zł brutto
każda .W przypadku umów wieloletnich Zamawiający uzna, że każdy rok wykonywania tych
robót budowlanych stanowi jedną robotę, jeżeli wartość robót w danym roku wyniosła co
najmniej 300 000 zł brutto. W takim przypadku Wykonawca obowiązany jest przedstawić
dowody potwierdzające należyte wykonanie robót w każdym roku przy jednoczesnym
zachowaniu pozostałych wymogów.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie warunek zdolności technicznej lub zawodowej oceniany będzie łącznie, przy czym
w przypadku doświadczenia Wykonawcy- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do
realizacji których te zdolności są wymagane. W tym celu Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienie dołącza do oferty oświadczenie, z którego wynikać będzie które roboty budowlane
wykonają poszczególni wykonawcy.

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:
1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych
środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1) W celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu określonych w pkt
XV. 1 SWZ – oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP w zakresie podstaw do wykluczenia z postępowania wskazanych
przez Zamawiającego (Załącznik nr 7 do SWZ). W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie:
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Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1) składa każdy z wykonawców; W przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby: W celu wykazania, że wobec tych
podmiotów nie zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawca składa także oświadczenie o którym
mowa w pkt 1) podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych
środków dowodowych: a) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej
potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w
okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.b) Dokumenty potwierdzające, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.c)
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty (Załącznik nr 6 do SWZ).d) Wykaz
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informację o podstawie dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 4 do
SWZ).e) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w
celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi
zasobami ( Załącznik nr 5 do SWZ) - Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji
robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa w lit. c)
wyżej dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.- W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie: dokumenty określone wyżej ma obowiązek złożyć
ten lub ci Wykonawcy, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków.- W
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby:W celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dokumenty o których
mowa wyżej w zakresie, w jakim powołuje się na zasoby tych podmiotów.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć:1) Formularz ofertowy.2) Formularz
cenowy.3) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.4) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w
celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskaże na Formularzu ofertowym dane umożliwiające
dostęp do tych informacji za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 5) Stosowne
Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta nie jest podpisywana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy lub w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie.6) Zobowiązanie podmiotów trzecich, o którym mowa w pkt
XX.2) SWZ (jeżeli dotyczy).7) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie - oświadczenie, o którym mowa w w pkt XII16.2) SWZ z którego będzie wynikać,
które roboty budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.8) Wadium- oryginał gwarancji lub
poręczenia, zgodnie z zapisami pkt XXIII SWZ, jeżeli wadium wnoszone jest w formie innej niż
pieniądz lub potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniądza.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 10.000,- zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych i 00/100)2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu
składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem
przypadków o których mowa w art.98 ust.1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy PZP.3. Wadium może być
wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: 1) w pieniądzu
- przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie,
ul. Bałtycka 8A Nr rachunku:ING Bank Śląski S.A. o/Chorzów Nr 72 1050 1243 1000 0010 0000
3770Uwaga: za datę wniesienia wadium w tej formie uważa się datę wpływu środków
pieniężnych na konto Zamawiającego.Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.2) w
gwarancjach bankowych.3) w gwarancjach ubezpieczeniowych.4) w poręczeniach udzielanych
przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. W przypadku składania przez
Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.5. W przypadku
składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia gwarancja powinna być
sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:1)
nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwę beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), nazwę
gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich
siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,3) kwotę
gwarancji,4) termin ważności gwarancji,5) nieodwołalne i bezwarunkowo zobowiązanie gwaranta
do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające
oświadczenie, że zachodzi przewidziana przepisami prawa zamówień publicznych podstawa do
zatrzymania wadium przez Zamawiającego.6. Gwarancja (poręczenie) nie może przewidywać
żadnych dodatkowych warunków formalnych, od których uzależniona byłaby wypłata sumy
gwarancyjnej (poręczonej), a w szczególności nie może zawierać postanowień przewidujących
obowiązki Zamawiającego do:1) przedstawienia bankowego potwierdzenia podpisu lub wzoru
podpisu osoby podpisującej wezwanie do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej);2) złożenia
wezwania do wypłaty sumy gwarancyjnej (poręczonej) za pośrednictwem banku lub innego
podmiotu;3) przedstawienia jakichkolwiek innych dokumentów, w tym w szczególności
korespondencji z Wykonawcą lub dokumentów potwierdzających niewywiązanie się z
obowiązków przez Wykonawcę.7. Pozostałe informacje o wadium zawarto w pkt XXIII SWZ.

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 zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
zamówienia dołączą do oferty oświadczenie, z którego będzie wynikać, które roboty budowlane
wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 11 do SWZ).

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
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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:
Zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-13
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