
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach Gminy Mińsk Mazowiecki” 
w podziale na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Mińsk Mazowiecki

1.3.) Oddział zamawiającego: -

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582747

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Józefa Chełmońskiego 14

1.5.2.) Miejscowość: Mińsk Mazowiecki

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-300

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: 257562500

1.5.8.) Numer faksu: 257562550

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@minskmazowiecki.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.minskmazowiecki.pl

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:

„Wykonanie nawierzchni asfaltowych na drogach Gminy Mińsk Mazowiecki” 
w podziale na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c501e97a-b96e-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00061346/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-21 11:56

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000441/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki

1.1.2 Budowa nakładek asfaltowych na terenie gminy

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://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)
Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w
elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2) Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego
z nich dotyczą.
3) Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, o której
mowa powyżej, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego
lub podpisu osobistego.
4) Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xps, .odt.
5) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem: mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal lub poczty elektronicznej: przetargi@minskmazowiecki.pl (przy czym
ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów)
6) Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, 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
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konkursie (Dz. U. Poz. 2452).
7) W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu mini portalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty
elektronicznej email: przetargi@minskmazowiecki.pl (przy czym ten sposób komunikacji nie jest
właściwy dla oferty oraz składanych wraz z nią dokumentów)
8) Uczestnicy postępowania składając ofertę akceptują postanowienia: 
1) Regulaminu korzystania z systemu miniPortal – dostępnego pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi 
2) Instrukcji użytkownika systemu miniPortal-ePUAP – dostępnej pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf 
9) 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.
10) Wymagania techniczne i organizacyjne, wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
11) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
12) Za datę przekazania oferty, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.
13) Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik nr 8 do SWZ – ID Postępowania.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: -

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): 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
4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki, ul. Józefa
Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 756 25 00; e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl 
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych (IOD): e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu
zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia
roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11.9.2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14.7.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO 
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów
powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub
podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art.
74–76 PZP. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
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danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania
oraz przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w
szczególności zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego
przekracza 4 lata – przez cały okres obowiązywania umowy. (c.d. w SWZ rozdz. 220

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 PZP, żądać od osoby, której
dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 PZP wykonanie tego
obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały
zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie
tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania
o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony
Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP,
związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z PZP.
12. 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.3.2021

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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:
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Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Remont jezdni na długości odcinka 481,30 mb, poprzez wykonanie warstw nawierzchni,
wykonanie remontu pobocza, regulację wysokościową zjazdów, remont rowów przydrożnych,
prace będą wykonywane w sposób ręczny oraz zmechanizowany. Prace obejmują wykonanie
nowej warstwy ścieralnej jezdni oraz pobocza, odmulenie rowów, regulację wysokościową
zjazdów, szerokość poszczególnych elementów pasa drogowego pozostaje bez zmian,
odwodnienie - spadki podłużne i poprzeczne nawierzchni odprowadzone zgodnie z obecnym
ukształtowaniem jezdni do istniejących urządzeń odwadniających w postaci rowów otwartych,
które zostaną udrożnione i odmulone. Planowany remont nie koliduje z istniejącą infrastrukturą.
Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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 Zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości
zamówienia podstawowego, na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących
kryteriów:
Kryteria oceny ofert waga
Cena brutto oferty – KC 60
Dodatkowy okres gwarancji – KG 40
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc +KG gdzie:
1) K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach.
2) Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”;
3) KG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”;
3. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. 
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Kryterium „cena oferty brutto” 
Kc= C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto,
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.
7. Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru robót na okres 36 miesięcy + dodatkowy okres gwarancji wskazany w
ofercie Wykonawcy.
2) Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco: 
a) 0 miesięcy - 0 pkt;
b) 12 miesięcy – 20 pkt;
c) 24 miesiące – 40 pkt;
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3) W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji.
4) W przypadku nie podania dodatkowego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca
zadeklarował dodatkowy okres gwarancji 0 miesięcy. W przypadku podania innych okresów niż
wskazane powyżej Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP z uwagi na
niezgodność oferty z warunkami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

a) Modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska – Mińsk Mazowiecki
- Przedmiotem inwestycji jest modernizacja nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej Huta Mińska -
Mińsk Mazowiecki. Teren przeznaczony pod utwardzenie ścieżki znajduje się poza terenem
zabudowy, równolegle do drogi wojewódzkiej DW802, na odcinku od Huty Mińskiej do końca
odcinka określonego przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o
szerokości 2,5 m wraz
regulacją pionową infrastruktury podziemnej.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary. 
b) Nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach
- Przedmiotem inwestycji jest nakładka asfaltowa na ul. Wspólnej w Stojadłach. Teren
przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy, wzdłuż ul. Wspólnej w
Stojadłach, na odcinku określonym przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki
bitumicznej o szerokości 4,0 m wraz z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej w
niezbędnym zakresie.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
c) Nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza w Grębiszewie
- Przedmiotem inwestycji jest nakładka asfaltowa na drodze gminnej prowadzącej do cmentarza
w Grębiszewie. Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się poza terenem
zabudowy, wzdłuż drogi gminnej prowadzącej do cmentarza na odcinku od skrzyżowania do
końca odcinka określonego przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej
o szerokości 4,5 m. W pasie planowanej nakładki brak infrastruktury podziemnej wymagającej
regulacji pionowej.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
d) Nakładka asfaltowa na ul. Słonecznej w Brzózem
- Przedmiotem inwestycji jest nakładka asfaltowa na ul. Słonecznej w Brzózem. Teren
przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy, wzdłuż ul. Słonecznej w
Brzózem, na odcinku określonym przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki
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bitumicznej o szerokości 3,0 m. W pasie planowanej nakładki brak infrastruktury podziemnej
wymagającej regulacji pionowej.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
e) Nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich
- Przedmiotem inwestycji jest nakładka asfaltowa na ul. Ogrodowej w Budach Barcząckich.
Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy wzdłuż ul.
Ogrodowej w Budach Barcząckich, na odcinku określonym przedmiarem. Inwestycja przewiduje
wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 3,5 m wraz z regulacją urządzeń infrastruktury
podziemnej w niezbędnym zakresie.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
f) Budowa ul. Leśnej w Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie
- Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Leśnej w Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie. Teren
przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy wzdłuż ul. Leśnej w
Grębiszewie i ul. Górnej w Maliszewie na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do
końca odcinka określonego przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej
o szerokości 4,5 m wraz z regulacją urządzeń infrastruktury podziemnej w niezbędnym zakresie.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
g) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie
- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 986 w Józefowie.
Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się poza terenem zabudowy wzdłuż drogi
krzyżującej się z drogą powiatową 986 od południa na odcinku od istniejącej nawierzchni
bitumicznej drogi powiatowej do końca odcinka określonego przedmiarem. Inwestycja
przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 5,0 m wraz z regulacją urządzeń
infrastruktury podziemnej w niezbędnym zakresie.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
h) Budowa ul. Dr. Jana Huberta w Kolonii Karolina
- Przedmiotem inwestycji jest budowa ul. Dr. Jana Huberta w Kol. Karolina. Teren przeznaczony
pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy wzdłuż ul. Dr Jana Huberta na odcinku
od istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca odcinka określonego przedmiarem. Inwestycja
przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości od 5,3 m do 3,5 m wraz z regulacją
urządzeń infrastruktury podziemnej w niezbędnym zakresie. Jezdnia obramowana jest
krawężnikami najazdowymi o wymiarach 15cm x 22 cm.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
i) Wykonanie nakładki na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej 
- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Nowej w Niedziałce Drugiej.
Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy wzdłuż ul. Nowej
w Niedziałce Drugiej na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca odcinka
określonego przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości
4,0 m na długości 490 m oraz szerokości 3,0 m na długości 380 m wraz z regulacją urządzeń
infrastruktury podziemnej w niezbędnym zakresie.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
j) Wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce
- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie asfaltu na ul. Radość w Starej Niedziałce.
Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy wzdłuż ul. Radość
w Starej Niedziałce na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca odcinka
określonego przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości
4,0 m. W pasie planowanej nakładki brak infrastruktury podziemnej wymagającej regulacji
pionowej.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
k) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej Niedziałce
- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Lotniskowej w Starej
Niedziałce. Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy wzdłuż
ul. Lotniskowej, na odcinku od istniejącej nawierzchni bitumicznej do końca odcinka określonego
przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 5,0 m. W
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pasie planowanej nakładki brak infrastruktury podziemnej wymagającej regulacji pionowej.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
l) Budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce nr 32
- Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi asfaltowej w miejscowości Cielechowizna na działce
nr 32. Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy na działce
nr 32 od skrzyżowania z asfaltową do końca odcinka określonego przedmiarem. Inwestycja
przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 4,0 m. W pasie planowanej nakładki
brak infrastruktury podziemnej wymagającej regulacji pionowej.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
m) Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Zamieniu
- Przedmiotem inwestycji jest wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Brzozowej w Zamieniu. Teren
przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy wzdłuż ul. Brzozowej w
Zamieniu, na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową DK50, do końca odcinka określonego
przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości 5,0 m. W
pasie planowanej nakładki brak infrastruktury podziemnej wymagającej regulacji pionowej.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
n) Budowa nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w miejscowości Stare Zakole
- Przedmiotem inwestycji jest budowa nakładki asfaltowej na ul. Wspólnej w miejscowości Stare
Zakole. Teren przeznaczony pod utwardzenie drogi znajduje się na terenie zabudowy wzdłuż ul.
Wspólnej w Starym Zakolu, na odcinku od skrzyżowania z ul. Szkolną, do końca odcinka
określonego przedmiarem. Inwestycja przewiduje wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości
5,0 m wraz z regulacją wysokościową infrastruktury podziemnej.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.
o) Remont odcinka drogi w Mariance
- Przedmiotem inwestycji jest budowa nakładki asfaltowej na ul. Miodowej w miejscowości
Marianka. Teren przeznaczony pod wykonanie nakładki asfaltowej znajduje się na terenie
zabudowy wzdłuż ul. Miodowej w Mariance, na odcinku 200 m. Inwestycja przewiduje wykonanie
nakładki bitumicznej o szerokości średniej 4,5 m. Brak infrastruktury podziemnej do regulacji.
- Szczegółowy zakres robót został wskazany w Załączniku nr 6 do SWZ – Przedmiary.

4.2.5.) Wartość części: 1201063,33 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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 Zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości
zamówienia podstawowego, na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących
kryteriów:
Kryteria oceny ofert waga
Cena brutto oferty – KC 60
Dodatkowy okres gwarancji – KG 40
2. Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc +KG gdzie:
1) K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach.
2) Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”;
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3) KG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”;
3. Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt. 
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
5. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
6. Kryterium „cena oferty brutto” 
Kc= C : Cb x 60 pkt
Gdzie:
Kc – Kryterium cena oferty brutto
C – Cena najniższa oferty brutto,
Cb – Cena brutto badanej oferty
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów.
7. Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”
1) Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia podpisania
protokołu końcowego odbioru robót na okres 36 miesięcy + dodatkowy okres gwarancji wskazany w
ofercie Wykonawcy.
2) Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco: 
a) 0 miesięcy - 0 pkt;
b) 12 miesięcy – 20 pkt;
c) 24 miesiące – 40 pkt;
3) W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji.
4) W przypadku nie podania dodatkowego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca
zadeklarował dodatkowy okres gwarancji 0 miesięcy. W przypadku podania innych okresów niż
wskazane powyżej Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP z uwagi na
niezgodność oferty z warunkami SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

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

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Zdolność techniczna lub zawodowa: Warunek spełni wykonawca który:
 udokumentuje, iż zrealizował w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
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ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty
budowlane polegające na budowie, przebudowie lub remoncie nawierzchni bitumicznych dróg o
wartości minimum 300 000,00 zł brutto każda; wraz z załączeniem dowodów określających czy
te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty,
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz
wykonanych robót – Załącznik nr 3 oraz załączonych dowodów.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum),
przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie powyższego warunku samodzielnie.
 dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonywania zamówienia, która będzie
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia tj. co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub odpowiadające im
(równoważne) uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie analizy złożonego oświadczenia Wykaz
osób – Załącznik nr 4

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:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
dokumenty (załącznik nr 3 do SWZ)
- wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za 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 (załącznik nr 4 do SWZ)

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: - 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;
- oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową
lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty,
oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SWZ)

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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1) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów (jeżeli dotyczy);
2) Pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
3) Pełnomocnictwo dla lidera konsorcjum (jeżeli dotyczy)
4) Kosztorys/kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiarów robót (załącznik nr 6
do SWZ);

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podmiotowe
środki dowodowe, wymienione w ust. 3 pkt 2 rozdział 7 SWZ (tj. na potwierdzenie braku podstaw
wykluczenia), składa każdy z wykonawców występujących wspólnie. 
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (np.
konsorcjum), przynamniej jeden z wykonawców musi wykazać spełnienie warunku o którym
mowa w rozdziale 6 ust. 1 lit. d) tiret 1 samodzielnie.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, 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. W takim przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty
budowlane lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie z art.
125 ust. 1 ustawy PZP tj. załącznik nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia, odrębne dla
każdego podmiotu.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni załączyć do oferty oryginał
pełnomocnictwa. Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia
umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna
dokładnie określać zakres umocowania. Dokument ten powinien zostać podpisany przez
wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.
Podpisy powinny być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli. 
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

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
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7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w
postaci aneksu podpisanego przez obydwie Strony, chyba że umowa stanowi inaczej.
2. Zmiana umowy może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na skutek
okoliczności, których nie można było przewidzieć w dniu wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia.
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści złożonej oferty w następującym zakresie:
1) terminu realizacji przedmiotu umowy - na skutek:
a) z powodu przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego o okres
przedłużenia. Zamawiający przewiduje, iż procedura udzielenie zamówienia publicznego będzie
trwała do 30 dni;
b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, o okres przestojów i opóźnień;
c) gdy wystąpią klęski żywiołowe np. pożar, powódź, trąba powietrzna itp. w miejscu
prowadzenia robót lub w miejscu prowadzenia działalności przez Wykonawcę, pod warunkiem,
że klęska żywiołowa ma wpływ na wykonanie umowy. Termin wykonania może być przesunięty
o tyle dni, o ile trwała klęska żywiołowa lub usuwanie jej skutków wpływające na możliwość
prowadzenia prac przez Wykonawcę;
d) gdy możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze względu na warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prowadzenie robót. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile
trwały niekorzystne warunki atmosferyczne,
e) gdy możliwość prowadzenia prac zostanie wstrzymana ze względu na działania organów
administracji, w szczególności budowlanych, o okres wstrzymania prac;
f) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności, o okres wystąpienia tych okoliczności;
g) wystąpienia opóźnień wynikających z konieczności przeprowadzenia uzgodnień prawnych lub
technicznych oraz pozyskania dokumentów formalno - prawnych od organów administracji
publicznej o ten okres;
h) w przypadku udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 i/lub pkt 7 ustawy Pzp
o ile ich wykonywanie ma wpływ na termin wykonania niniejszej umowy;
i) w przypadku kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. Termin wykonania może być przesunięty o tyle dni, o ile trwało usunięcie skutków
kolizji.
j) wpływ okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie tej umowy:
 nieobecności pracowników lub osób świadczących pracę za wynagrodzeniem na innej
podstawie niż stosunek pracy, które uczestniczą lub mogłyby uczestniczyć w realizacji
zamówienia;
 decyzji wydanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub działającego z jego
upoważnienia państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, w związku z
przeciwdziałaniem COVID-19, nakładających na wykonawcę obowiązek podjęcia określonych
czynności zapobiegawczych lub kontrolnych;
 poleceń lub decyzji wydanych przez wojewodów, ministra właściwego do spraw zdrowia lub
Prezesa Rady Ministrów, związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 wstrzymania dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów, trudności w dostępie
do sprzętu lub trudności w realizacji usług transportowych;
 innych okoliczności, które uniemożliwiają bądź w istotnym stopniu ograniczają możliwość
wykonania umowy;
 zakazów i obostrzeń 
o okres tych okoliczności
2) wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: 
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
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c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
c.d. w załączniku nr 5 do SWZ - wzór umowy

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowe informacje związane z niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu znajdują się w SWZ
zamieszczonej na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl oraz
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/1928,3-wykonanie-nawierzchni-asfaltowych-na-drogach-
gminy-minsk-mazowiecki-w-podziale-na-czesci
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.3.2021
	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: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 2
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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 Zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów: Kryteria oceny ofert	waga Cena brutto oferty – KC	60 Dodatkowy okres gwarancji – KG	40 2.	Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc +KG gdzie: 1)	K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach. 2)	Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”; 3)	KG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”; 3.	Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.  4.	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  5.	Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 6.	Kryterium „cena oferty brutto”  Kc= C : Cb x 60 pkt Gdzie: Kc – Kryterium cena oferty brutto C – Cena najniższa oferty brutto, Cb – Cena brutto badanej oferty Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów. 7.	Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” 1)	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót na okres 36 miesięcy + dodatkowy okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy. 2)	Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco:  a)	0 miesięcy - 0 pkt; b)	12 miesięcy – 20 pkt; c)	24 miesiące – 40 pkt; 3)	W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji. 4)	W przypadku nie podania dodatkowego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował dodatkowy okres gwarancji 0 miesięcy. W przypadku podania innych okresów niż wskazane powyżej Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP z uwagi na niezgodność oferty z warunkami SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40,00
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.5.) Wartość części: 1201063,33 PLN
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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 Zgodnie z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego, na warunkach takich jak wykonanie zamówienia podstawowego.
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Wybór oferty dokonany zostanie dokonany na postawie następujących kryteriów: Kryteria oceny ofert	waga Cena brutto oferty – KC	60 Dodatkowy okres gwarancji – KG	40 2.	Liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę wyliczona będzie wg wzoru: K = Kc +KG gdzie: 1)	K – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryteriach. 2)	Kc – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „cena oferty brutto”; 3)	KG – liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w kryterium „Dodatkowy okres gwarancji”; 3.	Maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać Wykonawca wynosi 100 pkt.  4.	Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  5.	Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę. 6.	Kryterium „cena oferty brutto”  Kc= C : Cb x 60 pkt Gdzie: Kc – Kryterium cena oferty brutto C – Cena najniższa oferty brutto, Cb – Cena brutto badanej oferty Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę 60 punktów. 7.	Kryterium „Dodatkowy okres gwarancji” 1)	Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy od dnia podpisania protokołu końcowego odbioru robót na okres 36 miesięcy + dodatkowy okres gwarancji wskazany w ofercie Wykonawcy. 2)	Dodatkowy okres gwarancji Zamawiający punktuje następująco:  a)	0 miesięcy - 0 pkt; b)	12 miesięcy – 20 pkt; c)	24 miesiące – 40 pkt; 3)	W umowie zostanie wpisany zsumowany okres gwarancji. 4)	W przypadku nie podania dodatkowego okresu gwarancji Zamawiający uzna, że Wykonawca zadeklarował dodatkowy okres gwarancji 0 miesięcy. W przypadku podania innych okresów niż wskazane powyżej Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 PZP z uwagi na niezgodność oferty z warunkami SWZ.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	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
	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:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: - wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 3 do SWZ) - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 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 (załącznik nr 4 do SWZ)
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: -	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; -	oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębna ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 9 do SWZ)
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


