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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.

Konferencja w sprawie przyszłości Europy jest dla Ciebie szansą na przedstawienie swoich
pomysłów i kształtowanie przyszłości Europy. Zabierz głos!

Roboty budowlane - 658769-2021
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Polska-Szprotawa: Roboty w zakresie nawierzchni dróg
2021/S 250-658769
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Szprotawa
Adres pocztowy: Rynek 45
Miejscowość: Szprotawa
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 67-300
Państwo: Polska
E-mail: m.rzeszutek@szprotawa-um.pl
Tel.: +48 683760580
Faks: +48 683762220
Adresy internetowe:
Główny adres: https://www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/pl
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg
gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap III - Rozbudowa
ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozb
Numer referencyjny: ZP.271.46.2021
II.1.2) Główny kod CPV
45233220 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania w systemie zaprojektuj i wybuduj
dla projektu pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz
„Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ”
Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową
skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul.
Słowackiego i Krasińskiego (km 2+125 - km 2+350)
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
71000000 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL43 Lubuskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Szprotawa
II.2.4) Opis zamówienia:
1) Zakres zamówienia obejmuje:
a) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla wszystkich niezbędnych
branż (projekt budowlany, wykonawczy) dla przedmiotowego zadania oraz uzyskanie
decyzji, opinii, pozwoleń, uzgodnień i zatwierdzeń wynikających z zakresu projektu
oraz akceptację kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego.
b) Wykonanie robót budowlanych na przedmiotowym zadaniu zgodnie z opracowaną
dokumentacją techniczną oraz STWiORB i odpowiednimi przepisami prawa.
2) Prace projektowe oraz roboty budowlane należy wykonać zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ. Zamawiający
dopuszcza wprowadzenie nieistotnych zmian w Programach FunkcjonalnoUżytkowych.
3) Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji i
zezwoleń na budowę oraz wybudowanie przedmiotu zamówienia. W ramach realizacji
zamówienia należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z
koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz
Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody
niezbędne dla wykonania kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i
warunkami kontraktu oraz wybudować przedmiot zamówienia i uzyskać w imieniu i na
rzecz Zamawiającego decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
4) Planowana inwestycja obejmuje budowę/rozbudowę/przebudowę dróg gminnych
położonych na terenie miejscowości Szprotawa
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5) Zakres inwestycji obejmuje wykonanie Etapu III rozbudowy dróg w ramach
projektów tj:
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg
gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ”
Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową
skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul.
Słowackiego i Krasińskiego (km 2+125 - km 2+350)
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są
wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
zgodnie z warunkami projektu umowy załącznik do SWZ
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników
wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
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Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/04/2022
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/01/2022
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
mini Portal
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówien Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587777
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/12/2021
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