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Ogłoszenie nr 561367-N-2020 z dnia 2020-07-13 r.

Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska: Remont nawierzchni drogi
wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania odcinków
doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
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postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do
kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Gdańska Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, krajowy numer
identyfikacyjny 00000162000000, ul. G. Narutowicza 11/12 , 80-233 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo
Polska, tel. +48583472419, e-mail szp@wilis.pg.gda.pl, faks +48583472413.
Adres strony internetowej (URL): https://www.pg.edu.pl
Adres profilu nabywcy: https://www.dzp.pg.edu.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie
postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali
zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy
zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod
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adresem (URL)
Tak
https://www.dzp.pg.edu.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia
Tak
https://www.dzp.pg.edu.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod
adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w
inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny
sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G.Narutowicza 11/12, 80-233
Gdańsk, Gmach Główny PG, skrzydło B, (bud. nr 10) parter, pok. 010
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Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:
(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy
Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb
programu SEPOR- etap IV.
Numer referencyjny: ZP 11/WILIŚ/2020, CRZP 153/002/R/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu
wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem
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zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, składających się z dwóch następujących zadań: 1)
Wykonanie remontu nawierzchni drogi wewnętrznej – ulicy Spokojnej- w Kartoszynie, wraz z ułożeniem
testowanej poroelastycznej warstwy ścieralnej (Zadanie I). 1) Zakres prac budowlanych w ramach zadania
I obejmuje: a) opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu, uwzględniającej
wymagania zarządcy drogi (tj. Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz odpowiednich organów
zarządzających i kontrolujących ruch na przyległych drogach powiatowych. Organizacja ruchu musi
uwzględniać konieczność ewentualnych objazdów na czas całkowitego zamknięcia fragmentu
remontowanej drogi wewnętrznej. b)transport wszystkich niezbędnych maszyn i urządzeń na budowę,
wraz z ich odwiezieniem po wykonaniu prac. c)frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej o głębokości
średniej 5 cm w celu uzyskania jednostronnego spadku poprzecznego o wartości 2% oraz włączeń do
istniejącej nawierzchni na początku i na końcu odcinka doświadczalnego d)oczyszczenie odsłoniętej,
istniejącej podbudowy z piasku otaczanego asfaltem i skropienie jej emulsją asfaltową modyfikowaną.
e)ułożenie warstwy wiążącej grubości 8 cm z: (1) mastyksu grysowego SMA 11 z asfaltem
modyfikowanym 45/80-55 dla ruchu KR5-7 lub (2) z asfaltu porowatego PA 11 z asfaltem
modyfikowanym 45/80-55 dla ruchu KR3-7. f)frezowanie profilowe nowo ułożonej warstwy wiążącej z
mieszanki SMA (głębokość 0,5 – 1 cm) w celu uzyskania zębatej tekstury górnej powierzchni warstwy
wiążącej, oczyszczenie i skropienie jej emulsją asfaltową modyfikowaną (warstwa wiążąca z asfaltu
porowatego bez frezowania, ale ze skropieniem). g)ułożenie warstwy ścieralnej grubości 3,5 cm z
mieszanki poroelastycznej z asfaltem wysokomodyfikowanym 45/80-80. h)umocnienie poboczy
destruktem asfaltowym na szerokości 0,75 m i przy grubości warstwy destruktu ok. 10 cm (destrukt
pozyskany w trakcie frezowania istniejącej nawierzchni). Termin realizacji prac dotyczący Zadania I –
maksymalnie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. 2)Odtworzenie tradycyjnej
nawierzchni asfaltowej po zakończeniu testowania (Zadanie II): Zakres prac budowlanych w ramach
zadania II obejmuje: a)opracowanie, zatwierdzenie i wykonanie tymczasowej organizacji ruchu,
uwzględniającej wymagania zarządcy drogi (tj. Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej) oraz
odpowiednich organów zarządzających i kontrolujących ruch na przyległych drogach powiatowych.
Organizacja ruchu musi uwzględniać konieczność ewentualnych objazdów na czas całkowitego
zamknięcia fragmentu remontowanej drogi wewnętrznej. b)transport wszystkich niezbędnych maszyn i
urządzeń na budowę, wraz z ich odwiezieniem po wykonaniu prac. c)frezowanie nawierzchni
poroelastycznej w celu odsłonięcia powierzchni warstwy wiążącej z mastyksu grysowego SMA i asfaltu
porowatego. d)frezowanie warstwy wiążącej z asfaltu porowatego i zastąpienie jej tradycyjną warstwą
wiążącą grubości 8 cm z betonu asfaltowego AC 16W z asfaltem 35/50 dla ruchu KR3-4. e)oczyszczenie
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warstwy wiążącej i skropienie jej emulsją asfaltową modyfikowaną. f)ułożenie na całej długości odcinka
testowego warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego AC 11S z asfaltem modyfikowanym
45/80-55 dla ruchu KR3-4. Termin realizacji prac dotyczący Zadania II tj. usunięcie warstwy
poroelastycznej i ułożenie tradycyjnej warstwy ścieralnej – do dwóch tygodni od momentu wydania
takiego polecenia przez Zamawiającego, przy czym polecenie to zostanie wydane najpóźniej do 15 maja
2021r. (tzn. graniczny końcowy termin realizacji całości umowy i data złożenia faktury końcowej to 31
maja 2021 r.). Zamawiający zastrzega, że termin 31 maja 2021 r. może zostać przesunięty w przypadku
uzyskania decyzji z instytucji finansującej (NCBiR) o wydłużeniu realizacji całego programu badawczego.
Przesunięcie to nie będzie jednak dłuższe, niż do 31 grudnia 2021 r. 3) Roboty budowlane będące
przedmiotem zamówienia realizowane będą na potrzeby projektu badawczego pn. SEPOR „Bezpieczna,
proekologiczna, poroelastyczna nawierzchnia drogowa” w ramach ogólnego strategicznego programu
badań naukowych i prac rozwojowych ”Nowoczesne technologie materiałowe”- TECHMATSTRATEG,
który jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (umowa nr
TECHMATSTRATEG1/347040/17/NCBR/2018) realizowanego na Wydziale Inżynierii Lądowej i
Środowiska Politechniki Gdańskiej. 4)Szczegółowy zakres prac i technologia prac opisane są w: dokumentacji technicznej - w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, zwanej
dalej STWiORB

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 437950,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.
134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
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Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa
ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:

lub dniach:

lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: 1.Wymagany przez Zamawiającego termin wykonania przedmiotu
zamówienia ustala się na: Rozpoczęcie robót- niezwłocznie po protokolarnym przekazaniu Terenu
Budowy Zakończenie robót- do dnia do 31 maja 2021. 2.Niezależnie od terminów, o których mowa
powyżej strony ustalają następujące terminy pośrednie zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia:
Wykonanie zadania I- do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy Wykonanie zadania IImaksymalnie do 14 dni od momentu wydania pisemnego polecenia realizacji przez Zamawiającego, przy
czym polecenie to zostanie wydane najpóźniej do 15 maja 2021r. Uwaga: Termin wykonania robót w
ramach Zadania I jest jednym z kryteriów oceny ofert i podlega ocenie punktowej zgodnie z rozdz. XX
SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
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Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli: - Wykonawca wykaże, wykonał
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 2 roboty polegające na: układaniu mieszanek
mineralno-asfaltowych typu SMA z asfaltem modyfikowanym o wartości co najmniej 200 000 złotych
brutto każda oraz co najmniej 1 robotę polegającą na: układaniu poroelastycznych mieszanek
mineralno-asfaltowo-gumowych o wartości co najmniej 100 000 złotych brutto każda. oraz - dysponuje
osobami skierowanymi przez Wykonawcę, do realizacji zamówienia publicznego, w zakresie zgodnym
z przedmiotem zamówienia tj.: co najmniej jedną osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania
robotami- w specjalności drogowej bez ograniczeń - dysponuje: • min. 1 układarką gąsienicową, z
automatycznym sterowaniem niwelety oraz możliwością zablokowania wysokości stołu w jednej
pozycji podczas chwilowego postoju w trakcie układania • min. 2 walcami stalowymi gładkimi
średnimi lub ciężkimi z możliwością wibracji i oscylacji •min. 1 walcem gładkim lekkim
(chodnikowym) z możliwością wibracji
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. 29 ust.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby przy realizacji
umowy Wykonawca lub zgłoszony przez niego Podwykonawca stale zatrudniał na podstawie stosunku
pracy w wymiarze czasu pracy adekwatnym do powierzonych zadań osoby wykonujące czynności:
fizyczna realizacja robót budowlanych, operowanie sprzętem budowlanym.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa
wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
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III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) 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. Wykaz robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do
SIWZ. b)Wykazu 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. Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego zał.
nr 9 do SIWZ. c)Wykaz narzędzi dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wykaz narzędzi należy sporządzić wg wzoru
stanowiącego zał. nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA
OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
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W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp , Wykonawca w
terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5
ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający udostępni edytowalną wersję
załącznika w formacie .doc i w formacie .pdf wraz z informacją z otwarcia ofert

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie przed upływem terminu składania ofert
wadium w wysokości: 13.000,00 PLN (słownie: trzynaście tysięcy 00/100) 2. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 1)
pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach
bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: nr 64 1160 2202 0000 0001 8607 3782 w Banku
Millenium S.A. O/Gdańsk, z dopiskiem: „WADIUM – Remont nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy
Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb
programu SEPOR- etap IV, ZP 11/WILIŚ/2020, CRZP 153/002/R/20” 3.Dokument wadialny
(poręczenie lub gwarancja) musi być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co
najmniej następujące elementy: 1)nazwę oraz wskazanie siedziby: dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/poręczyciela (Zamawiającego), oraz gwaranta/poręczyciela (banku; instytucji
ubezpieczeniowej lub podmiotu poręczającego); 2)określenie postępowania o udzielenie zamówienia
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publicznego, którego dotyczy dokument: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.
Remont nawierzchni drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu
przygotowania odcinków doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV, CRZ 153/002/R/20;
3)kwotę; 4)termin ważności, obejmujący cały okres związania ofertą, określony w SIWZ; 5)mieć formę
oświadczenia samoistnego, bezwarunkowego, nieodwołalnego, płatnego na pierwsze pisemne żądanie
Zamawiającego, bez konieczności dołączania jakichkolwiek dodatkowych dokumentów i wykazywania
istnienia roszczenia, zobowiązania gwaranta do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty określonej w
gwarancji; 6)obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp; określać przypadki wygaśnięcia roszczenia 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.
299). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się w rozdz. XIV SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów
elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie
katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg
ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
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Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz
jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria

Znaczenie

cena oferty

60,00

Termin wykonania robót dla Zadania I 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
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IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez
przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać
wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez
zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
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Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Umowa może ulec zmianie na zasadach i w każdym przypadku określonym w art. 144 ust. 1-3 ustawy
PZP. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych poniżej: 1)
Strony mogą zmienić Umowę w zakresie terminu wykonania Umowy, w tym terminu realizacji
poszczególnych etapów w razie: a)wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót wskutek siły wyższej – o
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czas, w którym siła wyższa wstrzymała lub opóźniła realizację robót, b)konieczności wykonania robót
dodatkowych lub zamiennych – o czas konieczny na wykonanie tych robót, c)wystąpienia niekorzystnych
warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prowadzenie robót, co
każdorazowo potwierdzi kierownik budowy w oparciu o złożony przez Wykonawcę dokument IMiGW o
stanie pogody, przy czym ostateczna decyzja o wpływie warunków na termin wykonania należy do
Zamawiającego - o czas występowania takich warunków, przy czym za warunki takie będzie się uznawało
w szczególności utrzymywanie się w porze dziennie średniej temperatury niższej niż + 5 °C przez okres
minimum 3 dni roboczych, jak również ciągłe, intensywne opady atmosferyczne utrzymujące się przez co
najmniej 2 dni robocze. d)przestojów spowodowanych wyłącznie przez Zamawiającego lub inne niż
Wykonawca osoby lub podmioty, za których działania lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności – o czas oczekiwania na czynność Zamawiającego, wskazanych osób lub podmiotów
umożliwiającą zakończenie przestoju,e)wydania odnoszących się do Przedmiotu Umowy decyzji
administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów
lub toczących się ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zakładane postępowań administracyjnych lub
innego rodzaju procedur odnoszących się do Przedmiotu Umowy, w tym z udziałem innych osób i
podmiotów niż organu administracji publicznej – o czas wstrzymania lub przedłużenia realizacji Umowy
wynikającej z tych okoliczności, f)przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych
uszkodzeń lub kolizji istniejących urządzeń i infrastruktury podziemnej, nieoznaczonej lub błędnie
oznaczonej w dokumentacji projektowej - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy
wynikającej z tych okoliczności,g)uzyskania przez Zamawiającego decyzji z instytucji finansującej o
wydłużeniu realizacji całego programu badawczego, przy czym przesunięcie to nie będzie dłuższe, niż do
31 grudnia 2021 r. 2) Strony mogą zmienić Umowę w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w razie
konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, których konieczność wykonania ujawniła się
w toku prowadzenia robót i konieczność ich wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem oferty z
uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego wykonawcy robót budowlanych. 3) Strony
przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a)stawki podatku od towarów i usług, b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne d)zasad
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia
4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, o ile zmiany te będą miały wpływ na
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koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 4) Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości
wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany dotyczącej mieszanek mineralno-asfaltowych przeznaczonych
do wykonania właściwego odcinka doświadczalnego oraz odtworzenia nawierzchni po zakończeniu
testów, zarówno pod względem typu mieszanki (beton asfaltowy lub mieszanka SMA), maksymalnego
uziarnienia, jak i rodzaju asfaltu użytego w mieszance, w szczególności możliwości użycia asfaltu
drogowego zwykłego lub asfaltu modyfikowanego. 5) Strony dopuszczają możliwość zmiany
przewidzianej do wykonania ilości robót poszczególnego rodzaju przedstawionych w dokumentacji
projektowej z zastrzeżeniem, iż zmiana taka nie przekroczy każdorazowo 20 % ilości robót
poszczególnych rodzajów przedstawionych w przedmiarze. Zmiana taka nie będzie się wiązała ze
wzrostem wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku zmiany polegającej na zmniejszeniu ilości
rzeczywistości wykonanych robót w stosunku do ilości założonych w dokumentacji projektowej
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-08-26 okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części
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zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Termin otwarcia ofert: 28.07.2020 o godz. 12:15. Miejsce otwarcia ofert: Politechnika Gdańska,
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Gmach Główny PG,
Skrzydło B (budynek nr 10), parter, pok.03. 2.Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w dniu zawarcia
umowy: 1) wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy 2) przekazać Zamawiającemu wersję
szczegółową kosztorysu ofertowego (w wersji papierowej i elektronicznej -edytowalnej), który służył
Wykonawcy do wyliczenia ceny oferty 3) przedłożyć poświadczoną za zgodność z oryginałem polisę
potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na
sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż wartość wynagrodzenia w ofercie Wykonawcy, na cały okres jej
realizacji. Szczegóły znajdują się w §10 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. 3.Zamawiający żąda
od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5%
ceny oferty całkowitej podanej w ofercie (brutto). 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 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”, Zamawiający informuje, że:
a)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk
przy ul. G. Narutowicza 11/12; b)inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest
mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl; c)Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego nr ZP 11/WILiŚ/2020, CRZP 153/002/R/20 na Oferta na remont nawierzchni
drogi wewnętrznej: ulicy Spokojnej w miejscowości Kartoszyno w celu przygotowania odcinków
doświadczalnych dla potrzeb programu SEPOR- etap IV prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego; d)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
e)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 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; f)obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
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ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada
Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; −
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników); − 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 ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego); − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO; i)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. Dodatkowo,
stosownie do art. 8a ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art.
8a ust. 2 i 4 oraz 97 ust. 1a ustawy Pzp: 1.w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania
potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do
żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia); 2.w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia
przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych
do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
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