
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej
architektury

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA CHOJNÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Zamkowy 1

1.5.2.) Miejscowość: Chojnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-225

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 768188285

1.5.8.) Numer faksu: 768187515

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad.miejski@chojnow.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chojnow.eu

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej
architektury

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-967e61e0-74f0-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00009431/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 14:26

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003996/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa terenu rekreacyjnego – Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami
małej architektury

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
www.chojnow.eu

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:
www.chojnow.eu,https://miniportal.uzp.gov.pl/,https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
urzad.miejski@chojnow.eu,um.sekretariat@chojnow.eu2. Zamawiający wyznacza następujące osoby
do kontaktu z Wykonawcami: Marta Kucfir, tel. 76 81 88 285, e-mail:urzad.miejski@chojnow.eu,
um.sekretariat@chojnow.eu3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej
(ePUAP). 5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB. 6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń
lub cyfrowych odwzorowań dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.

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
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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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: � administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Gmina Miejska Chojnów, kontakt mailowy pod adresem: ido@chojnow.eu,� Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego RG.271.1.2021 do postępowania o zamówienie publiczne
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr RG.271.2.2021 pn.: „Budowa terenu
rekreacyjnego –Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury”,
oświadczam, co następuje:� 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 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej
„ustawa Pzp”; � Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;� 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 lub uzupełnienia 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;� 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.� Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.� Jednocześnie Zamawiający przypomina o
ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób
fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym
postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w
postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust.
5 RODO.Więcej - załącznik nr 6 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RG.271.2.2021

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
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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 wykonanie robót budowlanych polegających na budowie terenu
rekreacyjnego - Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury,
elektryczną wewnętrzną instalację zasilającą oraz instalację oświetlenia terenu.2. Przewiduje się
wykonanie, m.in. następujących robót budowlanych:- Splantowanie terenu objętego zakresem
opracowania;- Wykonanie instalacji elektrycznej dla oświetlenia obiektu;- Budowę latarni
oświetleniowych;- Wykonanie płyty żelbetowej skateparku wraz z przeszkodami;- Budowę
pumptracka asfaltowego;- Budowę utwardzonego dojścia do obiektu;- Montaż tablic z
regulaminem;- Montaż ławek, koszy na śmieci;- Prace porządkowe.3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia określają dokumenty stanowiące załącznik nr 2 do SWZ, tj.:1)
Dokumentacja projektowa,2) Przedmiar,3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
Budowlanych.4) Decyzja – pozwolenia na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45262300-4 - Betonowanie

45500000-2 - Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót
z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska największą
liczbę punktów, po zsumowaniu ocen w poszczególnych kryteriach 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: Dodatkowy okres gwarancji za wady
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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 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki
dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:- nie dotyczy.2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów: - nie dotyczy.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:-nie dotyczy.4) zdolności
technicznej lub zawodowej:a) Wykonawcy:- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co
najmniej:1 skatepark w technologii betonowej metodą torkretowania o wartości nie mniejszej niż
600.000,00 zł brutto (słownie złotych: sześćset tysięcy 00/100) oraz 1 pumptrack o nawierzchni
asfaltowej o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto tysięcy 00/100).
Wykonawca nie może sumować kilku robót (zamówień) o mniejszym zakresie dla uzyskania
wymaganej wartości porównywalnej.b) Osób:- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami do kierowania
robotami:• kierownik budowy posiadający uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa lub
uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które zostały
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia
według przepisów kraju ich uzyskania;• kierownik robót posiadający uprawnienia budowlane w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznychbez ograniczeń wydane na podstawie obecnie obowiązujących przepisów
prawa lub uprawnienia budowlane w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im
uprawnienia według przepisów kraju ich uzyskania;Zamawiający uzna uprawnienia zdobyte na
podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz właściwych aktów wykonawczych do niniejszej ustawy – w oparciu o art.
104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. 2020 r. poz. 1333 ze zm.)W
przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie
warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane.2. Zamawiający może, na każdym etapie
postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń
lub dokumentów:1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji; (UWAGA: Dokument należy złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).2. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa pkt. 5ppkt 2 lit. a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju,
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie
zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się
on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca
wszczęcia tej procedury.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed ich złożeniem.4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2, zastępuje się je odpowiednio w
całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 3 stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia
następujących oświadczeń lub dokumentów:1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu:a) wykazu 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- wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. (UWAGA: Wykaz należy
złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę
do realizacji 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 informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. (UWAGA: Wykaz należy
złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Oświadczenia wymagane postanowieniami rozdz. VII pkt. 1 SWZ;2) Oświadczenia podmiotów
udostępniających zasoby, wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt 5 SWZ;3) Zobowiązania
wymagane postanowieniami rozdz. VIII pkt. 3 SWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu;4) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale IX pkt 4 SWZ;5) Odpis lub
informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (jeżeli dotyczy) - w celu potwierdzenia, że osoba
działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania;6) Pełnomocnictwo
lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść
pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony;7) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
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zamówienia publicznego – w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia;8) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż
pieniądz.

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. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 20.000,00 zł (słownie złotych: dwadzieścia
tysięcy 00/100). 2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy wadium może być wnoszone według wyboru
Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach
bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium w
pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego 13 8644 0000 0000
2121 2000 0130 tytułem: „Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparkui Pumptrucka wraz z
dojściami i elementami małej architektury”.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający
przechowuje na rachunku bankowym.5. Jeżeli wadium wnoszone jest w formie gwarancji lub
poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w
postaci elektronicznej.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia z
jej treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji. Dokument musi być
podpisany przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela. Z treści dokumentu
winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w
terminie związania ofertą, zobowiązanie do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.7. Dokument, o którym mowa w pkt. 5 ma
być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i winien zawierać następujące elementy:
nazwę Wykonawcy, beneficjenta (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib, oznaczenie postępowania, określenie (nazwa) przedmiotu postępowania, określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, kwotę gwarancji, termin ważności
dokumentu.8. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wrazz
odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,
pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami.10. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium
wniesione w pieniądzu przelewem na wskazany rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej
przed terminem składania ofert. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu
rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym
wyprzedzeniem.11. Zamawiający zwraca wadium w trybie i terminach określonych w art. 98
ustawy.

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, wtedy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty. 2. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdz. VII pkt 1 SWZ,
składa każdy z wykonawców. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
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kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty
budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.4. Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. (NALEŻY
WYPEŁNIĆ PKT. 14 W FORMULARZU OFERTY).5. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII pkt 5 SWZ, przy czym:1) dokumenty i
oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII pkt. 5ppkt 1) SWZ składa odpowiednio Wykonawca,
który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdz. V pkt. 1 SWZ.
2) dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdz. VII pkt. 5ppkt 2) SWZ składa każdy z
nich.

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:
1. Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisania umowa, której wzór
stanowi załącznik nr 3 do SWZ.2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian
postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór
Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod
rygorem nieważności.3. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje
możliwość dokonania zmian zawartej umowy:1) konieczność zmiany terminu umownego i
harmonogramu realizacji robót z powodu: a) konieczności wykonania dodatkowych badań,
ekspertyz, analiz itp.,b) konieczności wykonania prac wynikających z zaleceń organów
uprawnionych, np. Nadzoru Budowlanego oraz wystąpienia opóźnień organów
administracyjnych lub innych podmiotów, które zobowiązane są do dokonania uzgodnień,
wydania zezwoleń, decyzji, dokonania czynności opisanych w SWZ,c) wystąpienia opóźnienia
przekazania terenu budowy Wykonawcy z winy Zamawiającego oraz opóźnienia w wykonaniu
innych obowiązków umownych i ustawowych przez Zamawiającego lub osoby działające na
jego zlecenie,d) wystąpienia opóźnień w rozpoczęciu czynności odbiorowych z powodów
nieleżących po stronie Wykonawcy,e) wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia, której
rozwiązanie jest korzystne dla Zamawiającego i bezpośrednio wpływa na koszty i/lub termin
zakończenia budowy,f) wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 lub innej
epidemii mających wpływ na należyte wykonanie umowy, m.in. zmiany w organizacji roku
szkolnego powodujące brak możliwości prowadzenia robót przez Wykonawcę,g) stwierdzenie
wad w dokumentacji projektowej oraz konieczność wykonania robót zamiennych lub
dodatkowych (które mogą także wyniknąć ze stwierdzonych wad dokumentacji projektowej),h) w
powyższych przypadkach zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy uzależnione będą od
czasu trwania zdarzenia powodującego wstrzymanie robót podstawowych,i) na wniosek
Wykonawcy dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy na okres uwzględniający
liczbę dni opóźnienia, spowodowanego występowaniem dłużej niż przez 10 kolejnych dni
niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót. Fakt ten
winien być potwierdzony przez Zamawiającego2) Zmiana harmonogramu rzeczowo-
finansowego nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego.3)
Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie wymaga zmiany umowy, lecz
jedynie pisemnej akceptacji Zamawiającego z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana harmonogramu
wpływa na wysokość wynagrodzenia w danym roku budżetowym.4) Wykonawca może dokonać
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zmian osób, pełniących funkcje kierownicze na budowie z zachowaniem właściwych kwalifikacji
zawodowych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie akceptacji
Zamawiającego.5) Wykonawca nie będzie uprawniony do przedłużenia terminu wykonania
umowy, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy przez
Wykonawcę.6) Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawców lub/i części wykonywanych
przez nich robót, bądź wprowadzenia nowego podwykonawcy z zastrzeżeniem art. 462 ust. 7
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy, lecz jedynie
akceptacji Zamawiającego.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-11 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do
złożenia,zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-11 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-09
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Chojnów, kontakt mailowy pod adresem: ido@chojnow.eu,	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego RG.271.1.2021 do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr RG.271.2.2021 pn.: „Budowa terenu rekreacyjnego –Skateparku i Pumptrucka wraz z dojściami i elementami małej architektury”, oświadczam, co następuje:	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 11września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;	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 lub uzupełnienia 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;	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.	Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art.14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.Więcej - załącznik nr 6 do SWZ
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	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: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (UWAGA: Dokument należy złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).2.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa pkt. 5ppkt 2 lit. a – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.4.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.2, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt. 3 stosuje się.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:1)	W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:a)	wykazu 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- wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ. (UWAGA: Wykaz należy złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).b)	wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji 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 informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ. (UWAGA: Wykaz należy złożyć na wezwanie. Nie składa się go wraz z ofertą).
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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