
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na modernizacji zagrody wiejskiej – dokończenie inwestycji oraz
wykonanie ogrodzenia, przydomowej oczyszczalni, zabezpieczenie drzewek, wykonanie

dokumentacji wykonawczej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NAD DOLNĄ WISŁĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090476209

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sądowa 5

1.5.2.) Miejscowość: Świecie

1.5.3.) Kod pocztowy: 86-100

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL618 - Świecki

1.5.7.) Numer telefonu: 52 33 15 000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@dolwislapark.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://parki.kujawsko-pomorskie.pl/zpkndw

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

Roboty budowlane polegające na modernizacji zagrody wiejskiej – dokończenie inwestycji oraz
wykonanie ogrodzenia, przydomowej oczyszczalni, zabezpieczenie drzewek, wykonanie
dokumentacji wykonawczej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3256ec55-6a2e-11ec-ae77-fe331fedffdc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00341708
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-12-31

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

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Region przyjazny środowisku. Ochrona przyrody

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://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

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

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za
pośrednictwem miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2. Komunikacja z wykonawcami odbywa się tylko na platformie miniportal.uzp.gov.pl, nie za
pośrednictwem adresu email.

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

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ML/AL/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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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

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na modernizacji zagrody wiejskiej –
dokończenie inwestycji oraz wykonanie ogrodzenia, przydomowej oczyszczalni, zabezpieczenie
drzewek, wykonanie dokumentacji wykonawczej

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45431000-7 - Kładzenie płytek

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni

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: 4. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że zamawiający będzie posiadał niezbędne środki
finansowe oraz w szczególności, gdy wykonawca zrealizuje zamówienie podstawowe w terminie i z
najwyższą starannością. Zakres tych usług i/lub robót budowlanych dotyczy robót poprawkowych,
których Zamawiający działający z należytą starannością nie jest w stanie dokładnie określić (np. ze
względu na roboty, które już uległy zakryciu). Zamówienie zostanie udzielone na zasadach i warunkach
określonych w umowie podstawowej.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie kierownika budowy

4.3.6.) Waga: 30

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 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.1 Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 

1.2 Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej o ile
wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. 

1.3 Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1 mln zł. 
Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku Wykonawca składa polisę ubezpieczeniową lub inne
dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie niższą niż 1.000.000 zł. W sytuacji, gdy fakt opłacenia składki nie wynika z samej treści
polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny
dokument potwierdzający opłatę stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek
itp.). Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej/dokumentu ubezpieczenia powinien być
spełniony na dzień złożenia oferty.
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1.4 Zdolność techniczna lub zawodowa. 
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: 
1.4.1 wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem upływu terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane
(budowa i/lub przebudowa i/lub modernizacja i/lub odbudowa) wykonane w obiekcie
budowlanym (kubaturowym) wpisanym do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż
1.000.000,00 zł brutto każda, a roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidłowo ukończone 
1.4.2 będzie dysponował w trakcie realizacji zamówienia następującymi osobami zdolnymi do
realizacji zamówienia:
a) kierownikiem budowy, tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz posiadającą doświadczenie w
kierowaniu przynajmniej dwoma robotami budowlanymi(budowa i/lub przebudowa i/lub
modernizacja i/lub odbudowa) w obiekcie budowlanym (kubaturowym) wpisanym do rejestru
zabytków o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda – dla których uzyskano
pozwolenie na użytkowanie.
b) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń, która wykonała co najmniej dwa projekty budowlane w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), dla dwóch obiektów budowlanych
(kubaturowych) wpisanych do rejestru zabytków o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł
brutto każdy – dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
c) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń, która wykonała co najmniej dwa projekty budowlane branżowe w rozumieniu
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), dla dwóch
obiektów budowlanych (kubaturowych) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każdy
– dla których uzyskano pozwolenie na użytkowanie.
d) osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w branży instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która wykonała co
najmniej jeden projekt budowlany branżowy w rozumieniu Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), dla jednego obiektu budowlanego
(kubaturowego) o wartości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto – dla którego uzyskano
pozwolenie na użytkowanie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

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. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć
tysięcy).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie: 
3.1 zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, która dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 57 pkt 2, wykonawca jest wówczas
obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia, 
3.2 składu osób, wskazanych w wykazie osób (Załącznik nr 4), jeśli wynikać to będzie z
okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania
oferty, pod warunkiem że nowe osoby wchodzące w skład Zespołu, spełniać będą warunki
określone w dziale V pkt 1 ppkt 1.4.2, 
3.3 terminów realizacji przedmiotu zamówienia jedynie jeśli wynikać to będzie z okoliczności o
charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty takich
jak w szczególności: 
3.3.1 zmiana przepisów prawa mająca wpływ na zakres lub sposób realizacji przedmiotu
zamówienia, 
3.3.2 wystąpienie siły wyższej, której działanie uniemożliwiło terminową realizację przedmiotu
zamówienia, działanie siły wyższej rozumiane jest jako wszelkie nadzwyczajne zdarzenia o
charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia, takie jak katastrofy, pożary, powodzie,
wybuchy, ataki terrorystyczne, niepokoje społeczne, strajki, z wyjątkiem strajku u Wykonawcy,
działania wojenne, epidemie. 
3.3.3 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminów realizacji
przedmiotu zamówienia jeśli wynikać to będzie z przerw w realizacji przedmiotu zamówienia,
powstałych z przyczyn wyłącznie zależnych od Zamawiającego. W przypadku zaistnienia ww.
okoliczności termin zostanie przedłużony o czas niezbędny do zrealizowania przedmiotu
zamówienia, co zostanie ustalone za porozumieniem obu stron umowy, w oparciu o ww.
okoliczności, 
3.3.4 przedłużającej się niezależnej od Wykonawcy procedury udzielenia niniejszego
zamówienia np. w związku z ewentualnym odwołaniem, 
3.3.5 opóźnień związanych z wewnętrznym obiegiem dokumentów u Zamawiającego,
niezależnych od Wykonawcy; 
3.3.6 gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie
robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru wpisem do Dziennika Budowy),
3.3.7 gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do
wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,
wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3.3.8 wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez
właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które
wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3.3.9 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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00341708 z dnia 2021-12-31

2021-12-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3.3.10 jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z
przyczyn niezależnych od wykonawcy,
3.3.11 przerw w dostawach energii i wody trwających dłużej niż dwa dni
3.3.12 odkrycia w gruncie podczas prac archeologicznych przedmiotów niemożliwych do
zidentyfikowania przed przystąpieniem do robót budowlanych takich jak m.in. głazy narzutowe,
niewybuchy, szkielety, przedmioty wymagające ochrony konserwatora zabytków.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-14 15:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-14 15:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-14
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