
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. P. Skargi 34C

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

1.5.7.) Numer telefonu: 32 241 12 70

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:

Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. P. Skargi 34C

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d95b635-b47d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00054777/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-14 10:24
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003249/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.12 Wyburzenie budynku przy ul. Skargi

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 udzielenie
zamówienia 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:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji. 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 klikając wcześniej 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 datę przekazania 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 za pośrednictwem 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
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elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji 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 2020r. 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): Klauzula informacyjna z art. 13 RODO1 do zastosowania
przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznegoZgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego
Zarządu Ulic i Mostów z siedzibą w Chorzowie przy ul. Bałtycka 8A, (kod pocztowy: 41-500), tel.: 322
411 270, adrese-mail: sekretariat@mzuim.chorzow.eu;• W MZUiM w Chorzowie wyznaczony został
Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu: 322 414 250 lub
adresem e-mail: iod@mzuim.chorzow.eu• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby
lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art.
74 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych;• Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych,
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;• obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp;• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit.
b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych,
o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.
1 lit. c RODO.
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/TW/3410/015/258/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. P. Skargi 34C,
którego zakres obejmuje:1) roboty przygotowawcze: usunięcie krzewów i liści wokół budynku,
wywieszenie tablic ostrzegawczych, uzupełnienie ogrodzenia w celu ograniczenia dostępu osób
trzecich,2) demontaż przyłącza teletechnicznego, studzienek drenarskich i studni rewizyjnych
kanalizacji deszczowej z zaczopowaniem wylotu betonem,3) rozbiórka urządzeń i sieci
instalacyjnych,4) demontaż stolarki okiennej i drzwiowej,5) rozbiórka obróbek blacharskich i
rynien,6) rozbiórka pokrycia dachu,7) rozbiórka poszycia z desek,8) rozbiórka więźby
dachowej,9) rozbiórka stropu piętra10) rozbiórka ścian piętra,11) rozbiórka stropu parteru,12)
rozbiórka ścian parteru,13) rozbiórka stropu piwnic,14) rozbiórka ścian fundamentowych i
fundamentów do poziomu spodu konstrukcji projektowanej drogi,15) dopuszcza się zasypanie
piwnic gruzem z rozbiórki z zagęszczeniem warstwami grubości 30 cm, do uzyskania wskaźnika
zagęszczenia Is=0.98 poza obrysem jezdni oraz Is=1.0 pod projektowaną drogę.2. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w dokumentacji projektowej.3. UWAGI
DOTYCZĄCE REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:1) Zamawiający informuje, iż ilekroć
w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano
normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne bądź systemy referencji technicznych, o
których mowa w art. 101 ust 1-3 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający dopuszcza
oferowanie materiałów lub rozwiązań „równoważnych” pod względem parametrów technicznych,
użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w
zgodzie z wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów
technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SWZ.2) Teren rozbiórki należy
zabezpieczyć zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej.3) Należy zabezpieczyć teren
przyległy przed zapyleniem.4) Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt
wszelkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia. Koszt utylizacji oraz ewentualne
przychody ze sprzedaży surowców wtórnych należy ująć w cenie ofertowej.5) Podczas
prowadzenia prac w pasie drogowym – miejsce prowadzenia robót należy oznakować w sposób
zgodny z warunkami określonymi w załącznikach nr 1-4 do Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznymi dla
znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich
umieszczania na drogach (zał. do Dz.U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).6) Koszty
wykonania oraz utrzymania oznakowania ponosi wykonawca robót.7) Roboty budowlane będą
realizowane w oparciu o dokumentację projektową opracowaną przez RODES Witold
Sladkowski, ul. Bema 7/2, 41-106 Siemianowice Śląskie, stanowiącą integralną część SWZ,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i współczesnej wiedzy technicznej, przy zastosowaniu
obowiązujących przepisów, norm i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. W
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przypadku, gdy zachodzi podejrzenie, że na terenie objętym projektem występuje uzbrojenie,
które nie zostało ujęte na planach sytuacyjnych należy również sprawdzić te miejsca przez
wykonanie przekopów kontrolnych.8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia dojazdu i
dojść do budynków.9) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca, z którym zawarta
będzie umowa zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu celem akceptacji
„Harmonogram Robót” (rzeczowo – finansowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych;
roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji

4.3.6.) Waga: 40

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. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 112 ust. 1 i 2
ustawy:1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:a) Wykonawca winien posiadać środki
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 50 000,00 zł,b) Wykonawca musi
posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
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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:• koparko ładowarką - minimalna ilość 1 szt.• koparką „obrotową” samojezdną –
minimalna ilość 1 szt.• samochodem skrzyniowym lub samowyładowczym - minimalna ilość 1
szt.• zagęszczarką – minimalna ilość 2 szt.• ubijakiem spalinowym – minimalna ilość 2 szt.•
sprężarką powietrzną spalinową – minimalna ilość 2 szt.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 budowy – 1 osoba – wymagane uprawnienia budowlane w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej,• brygadzista – minimum 1 osoba – wymagane
wykształcenie zawodowe lub średnie o profilu drogowym lub budowlanym, oraz doświadczenie
zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót budowlanych;• pracownicy fizyczni – minimum 3
osoby – wymagane doświadczenie zawodowe – min. 2 letnie w zakresie robót
budowlanych.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 kraju zamieszkania 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 22.12.2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz. U. z 2020r. poz. 220 z poźn. zm.).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:• co najmniej 2 roboty budowlane potwierdzone dowodami, w
ramach których wykonano rozbiórkę budynku.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) 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 6 do SWZ).2) W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie:a) dokumenty określone w pkt XXI.2. 1) SWZ
składa każdy z wykonawców.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy.2) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.3) 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.4) Zobowiązanie podmiotów trzecich, o którym mowa w pkt XX.2) SWZ (jeżeli
dotyczy).5) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie -
oświadczenie, o którym mowa w ust. 17.2) niżej, z którego będzie wynikać, które roboty
budowlane wykonają poszczególni Wykonawcy.6) Wadium - oryginał gwarancji lub poręczenia,
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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

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:1 500 zł (słownie:
tysiąc pięćset złotych)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.

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.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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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:
Zgodnie z Projektem umowy stanowiącym Załącznik nr 3 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: 2021-05-31 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 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: 2021-05-31 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-29
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