
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224002

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 1

1.5.2.) Miejscowość: Solec nad Wisłą

1.5.3.) Kod pocztowy: 27-320

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 3761266, 0 783 627 100

1.5.8.) Numer faksu: 48 3761266

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

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.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:

Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67780d8a-84da-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026786/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01 13:25
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003637/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach - RFIL

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
http://bip.solec.pl/index.php?id=143

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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini
portaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu ( (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – URZĄD
MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ) https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej
Zamawiającego email zamowienia@solec.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty i
dokumentówskładanych równocześnie z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu platformy mini portalu,
https://miniportal.uzp.gov.pl/.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w
Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna być sporządzona
w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .pdf, doc,
.xls,.docx, .xlsx, .jpg, .jpeg i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został
w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwemdedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu
komunikacji, znajdują się w rozdziale XII SWZ.

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
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. 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
wzwiązku 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: 1.1. Administratorem danych
osobowychjest Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą: ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad
Wisłą, gmina@solec.pl, +48 48 3761266, 783 627 100. 1.2. W sprawach związanych z danymi
osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail:
iod@solec.pl, lub, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora 1.3. Podanie danych
osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego. 1.4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego
rozporządzenia. 1.5. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). 1.6. Dane osobowe mogą
być udostępnianeinnym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych
osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe,
ubezpieczeniowe,Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia
publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie
szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 1.7. Dane osobowe będą
przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.). 1.8. W związku z
przetwarzaniemdanych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do:
1.8.1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 1.8.2.
sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 1.9. Ma Pani/Pan prawo
wniesienia skargi do organunadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Nie
przysługuje Pani/Panu :a) w zawiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 DODO;c) Na
podstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.10. Gdy podanie danych osobowych wynika z
przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 1.11. Dane
nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 2.
Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o
udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w
Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPiI.271.3.2021

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: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach. Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie rozbudowy istniejącego budynku strażnicy OSP o dodatkowe pomieszczenie
garażowe. Istniejący budynek strażnicy jest konstrukcji tradycyjnej murowanej, zlokalizowany
jest na działce 277 w obrębie geodezyjnym Sadkowice. Jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym z jednostanowiskowym garażem dla samochodów OSP. Weście główne i
brama garażowa od strony południowo wschodniej, dojazd do budynku jest zapewniony z
przylegającej drogi wojewódzkiej 754. Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie
dodatkowego pomieszczenia garażu jednostanowiskowego, mającego na celu zwiększenie
gotowości bojowej jednostki OSP. Zaplanowano wzniesienie budynku konstrukcji murowanej z
dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej krytym blachą, wyposażonym w instalacje
elektryczną i wentylacyjną. Parametry rozbudowy: - szerokość 6,0 m - długość 11,0 m wysokość
do kalenicy 5,70 m - wysokość kondygnacji w świetle – 5,25 m- powierzchnia zabudowy 66,78
m2- powierzchnia użytkowa – 58,40m2,- kubatura 361,88m3 Zakres zamówienia obejmuje w
szczególności: - przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, - wykonanie
prac rozbiórkowych w zakresie rur spustowych i obróbek blacharskich istniejącego budynku,
nawierzchni betonowych, stolarki okiennej,- wykonanie wykopów, zbrojenia i wylanie ław
fundamentowych, wykonanie ścian fundamentowych wraz z izolacją przeciwwilgociową, -
wykonanie ścian budynku z bloczków betonu komórkowego, wykonanie sklepień i wieńca,-
wykonanie konstrukcji dachowej, obróbek blacharskich, rur i rynien oraz pokrycie dachu,-
wykonanie wentylacji wraz z kratką nawiewną,- montaż okien pochodzących z demontażu,
podokienników i bramy garażowej segmentowej z drzwiami przejściowymi - wykonanie izolacji
przeciwwilgociowej i cieplnej oraz wykonanie posadzki przemysłowej,- wykonanie sufitu
podwieszanego z izolacja cieplną, wykonanie tynków i malowanie ścian, - wykonanie
docieplenia ścian zewnętrznych, tynku mineralnego i malowanie ścian elewacji,- wykonanie
utwardzenia podjazdu do budynku i opaski z kostki brukowej na podsypce cementowo-
piaskowej, - wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż opraw oświetlenia,- montaż
grzejników elektrycznych, wykonanie instalacji odgromowej. - Uwaga: w kalkulacji oferty należy
przyjąć wyłącznie montaż bramy bez jej zakupu. W ramach zamówienia Wykonawca
zobowiązany będzie do wykonania prac towarzyszących, oraz robót tymczasowych nie objętych
dokumentacją projektową i przedmiarem robót koniecznych do uwzględnienia: organizacja i
zabezpieczenie placu budowy, likwidacja placu budowy, obsługa geodezyjna, wywóz odpadów,
uporządkowanie terenu po budowie, sporządzenie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej
(dziennik, atesty i deklaracje na materiały, inwentaryzacja geodezyjna, protokoły badań i
sprawdzeń, oświadczenia) oraz wszelkich innych prac nie objętych SWZ a koniecznych do
wykonania ze względu na sztukę budowlaną. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z
projektem budowlanym zatwierdzonym decyzja o pozwoleniu na budowę nr 112/2020 z dnia
27.07.2020r. oraz projektem budowlanym zamiennym zatwierdzonym decyzją nr 14/2021 o
zmianie pozwolenia na budowę.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45213250-0 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów
budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
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45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45262210-6 - Fundamentowanie

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421131-1 - Instalowanie drzwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 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: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na
powtórzeniupodobnych robót budowlanych określonych w dziale III SWZ, stanowiących nie więcej niż
20 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie
przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe oraz w
przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną
zapewnione środki finansowe na ten cel. Warunki udzielenia zamówień: zamówienia zostaną udzielone
w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w
zakresie warunków umowy, w tym m.in. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, zasad rozliczeń,
kar umownych. Podstawą wyceny zamówień będzie przedmiar przekazany Wykonawcy przez
Zamawiającego. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę podlegał będzie negocjacjom w
zakresie czynników cenotwórczych (w tym cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki
robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku).

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się
będzie następującymi kryteriami i ich wagami:a) kryterium 1 – cena (C) – waga 60% [60 pkt] W trakcie
oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cn
/Co x 100 x 0,6 = liczba punktów gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez
Wykonawców Co – cena zaoferowana w ocenianej ofercie Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w
celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo 0,6 – waga kryterium ceny Co – liczba punktów, jaką
uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena. b) kryterium 2 – długość okresu gwarancji jakości i
rękojmi na przedmiot zamówienia (G) – 40% [40 pkt] Zamawiający wymaga minimalnego okresu
gwarancji jakości wynoszącego 3 lata. Wykonawca, który zadeklaruje 3-letni okres gwarancji jakości,
otrzyma 0 (zero) punktów. Poszczególnym okresom gwarancji jakości zostaną przyznane następujące
punkty: 3 lata - 0 pkt, 4 lata - 20 pkt, 5 lat i więcej - 40 pkt. Gwarancja jakości i rękojmi udzielona przez
Wykonawcę wyrażona w niepełnych latach spowoduje przyjęcie do obliczenia liczby punktów w tym
kryterium liczby zaoferowanych pełnych lat gwarancji jakości. 2. Za ofertę najkorzystniejszą
(P)zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków obliczoną wg wzoru: P = C + G
poszczególne symbole oznaczają: P – końcowa liczba punktów, C – liczba punktów uzyskanych w
kryterium: cena ofertowa, G – liczba punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji jakości i
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rękojmi. 3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po
przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej
cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po
przecinku nie ulega zmianie. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i
usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

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: Okres gwarancji i rękojmi

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.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ. Zamawiający
wymaga wykazania przez Wykonawcę spełnienia warunków określonych w art. 112 ust. 2
Ustawy dotyczących zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeśli
wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną
robotę w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów budowlanych o
wartości co najmniej 50 000,00 zł brutto wraz z potwierdzeniem jej należytego wykonania. b) że
dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającego aktualne na dzień składania ofert
zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, (Kierownik Budowy).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi
spełnić przynajmniej jeden z Wykonawców składających wspólną ofertę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. 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 odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do
tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ; 3.2. odpis lub
informacji 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; W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zmawiający pobierze samodzielnie odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający nie
żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania,
zamawiający dokona weryfikacji w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego wykonawcy.1.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.2. rozdziału VII składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające
odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza
likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona
ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod
przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
wykonawcy. 5. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia,
następujących podmiotowych środków dowodowych: potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje
zawodowe kadry technicznej): a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami - załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie
zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz ofertowy, 2. Zobowiązanie podmiotów trzecich (dotyczy tylko sytuacji gdy
Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w
art. 118 ustawy Pzp) 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). 4. Oświadczenie wykonawcy wspólnie ubiegającego się o
udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.

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. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej
oferty przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum, spółkę cywilną). 2. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego –nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia przedłożą wraz z ofertą stosowne
pełnomocnictwo. Nie dotyczy to spółki cywilnej, o ile upoważnienie/ pełnomocnictwo do
występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy
wspólnicy podpiszą ofertę.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie
zobowiązywała wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp. składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (żaden z Wykonawców
wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania, co oznacza, iż
oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną;
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego
warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie).6. 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, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy. 7. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem 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
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SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość zmian
postanowień Umowy w stosunku do treści oferty w zakresie i na warunkach określonych
poniżej:1) w części dotyczącej terminu realizacji robót budowlanych w przypadku: a) wystąpienia
konieczności wykonania dodatkowych prac, udzielonych na podstawie art. 455 ustawy Pzp lub
robót zamiennych, których realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania robót pierwotnie
objętych niniejszą Umową, b) wystąpienia istotnej okoliczności, niezależnej od Zamawiającego,
której Zamawiający pomimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, c) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu
przez niego należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu, d) nie
przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego Dokumentacji lub innych dokumentów budowy,
do których przekazania Zamawiający był zobowiązany, e) wstrzymania przez Zamawiającego
wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy
okoliczności wstrzymania robót przez Zamawiającego w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości zawinionych przez Wykonawcę),f) z powodu istotnych braków lub błędów w
Dokumentacji również tych polegających na niezgodności Dokumentacji z przepisami prawa, g)
wystąpienia okoliczności siły wyższej albo niekorzystnych warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z ich technologią i warunkami technicznymi
zapewniającymi właściwą jakość wykonania, albo innych zdarzeń wymuszających przerwę w
realizacji zamówienia niezależnych od Wykonawcy (np. wystąpienie kolizji, wystąpienie
problemów z właścicielami działek na których wykonywane będą roboty, protesty mieszkańców,
konieczność usunięcia niewybuchów, konieczności przeprowadzenia wykopalisk
archeologicznych, wprowadzenie jednego ze stanów nadzwyczajnych, stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii) oraz działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie
prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron Umowy, h)
przedłużającej się procedury o udzielenie zamówienia publicznego będącego przedmiotem
niniejszej Umowy. W przypadku zmiany terminu realizacji, termin ten może ulec przedłużeniu
nie dłużej jednak, niż o czas trwania ww. okoliczności. W sytuacji zmiany terminu wykonania
zamówienia na Wykonawcy spoczywa obowiązek przedłużenia okresu obowiązywania
zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;2) w części dotyczącej sposobu realizacji
przedmiotu Umowy, zakresu Umowy, materiałów lub urządzeń zaoferowanych w ofercie, z
powodu: a) niedostępności na rynku materiałów wskazanych w Dokumentacji lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robót spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z
rynku tych materiałów, b) pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów
eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót,
c) konieczności zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiązań
technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w Dokumentacji, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 12:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

cd. Sekcji VII pkt 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:d)
odmiennych od przyjętych w Dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych
skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
założeniach technologicznych lub materiałowych. Każdorazowo na taką zmianę z
inicjatywyWykonawcy musi wyrazić zgodę Projektant, który wykonał Dokumentację
orazZamawiający. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę;3) W części dotyczącej
konieczności zastosowania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych Dokumentacją, w
sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu
Umowy. Jeżeli zmiana Umowy wymaga zmiany Dokumentacji lub specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót, Strona inicjująca zmianę przedstawia projekt zamienny zawierający
opis proponowanych zmian wraz informacją o konieczności lub nie zgłoszenia robót
budowlanych lub uzyskania zmiany pozwolenia na budowę oraz przedmiar i niezbędne
rysunki;4) w części dotyczącej zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku: a) konieczności
wykonania robót lub prac, na skutek sytuacji określonej w pkt 2 lub 3, jeżeli zmiana ta będzie
miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) wystąpienia przesłanek
określonych w art. 3571 Kodeksu Cywilnego;5) w przypadku zmiany w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy kierownika budowy lub kierowników robót w przypadkach i na warunkach
określonych w § 15 Umowy;
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	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sadkowicach
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Solec nad Wisłą
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224002
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Rynek 1
	1.5.2.) Miejscowość: Solec nad Wisłą
	1.5.3.) Kod pocztowy: 27-320
	1.5.4.) Województwo: mazowieckie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski
	1.5.7.) Numer telefonu: 48 3761266, 0 783 627 100
	1.5.8.) Numer faksu: 48 3761266
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@solec.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.solec.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:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-67780d8a-84da-11eb-86b1-a64936a8669f
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00026786/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-01 13:25
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003637/01/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu mini portaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu ( (Elektroniczna Skrzynka Podawcza – nazwa – URZĄD MIASTA I GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ) https://epuap.gov.pl/wps/portal, oraz poczty elektronicznej Zamawiającego email zamowienia@solec.pl z zastrzeżeniem, że złożenie oferty i dokumentówskładanych równocześnie z ofertą następuje wyłącznie przy użyciu platformy mini portalu, https://miniportal.uzp.gov.pl/.
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 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. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal oraz Regulaminie ePUAP. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w szczególności w formacie danych .pdf, doc, .xls,.docx, .xlsx, .jpg, .jpeg i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwemdedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu komunikacji, znajdują się w rozdziale XII SWZ.
	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. 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 wzwiązku 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: 1.1. Administratorem danych osobowychjest Burmistrz Miasta i Gminy Solec nad Wisłą z siedzibą: ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą, gmina@solec.pl, +48 48 3761266, 783 627 100. 1.2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez e-mail: iod@solec.pl, lub, kierując korespondencję pod adres siedziby Administratora 1.3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 1.4. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. 1.5. Szczegółowe cele przetwarzania danych zostały wskazane w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.). 1.6. Dane osobowe mogą być udostępnianeinnym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe,Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 1.7. Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.). 1.8. W związku z przetwarzaniemdanych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada Pani/Pan prawo do: 1.8.1. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 1.8.2. sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 1.9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organunadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. Nie przysługuje Pani/Panu :a) w zawiązku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 DODO;c) Na podstawie art. 21 RODOprawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 1.10. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 1.11. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZPiI.271.3.2021
	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: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45213250-0 - Roboty budowlane w zakresie przemysłowych obiektów budowlanych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 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: Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniupodobnych robót budowlanych określonych w dziale III SWZ, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienie zostanie udzielone w trybie przewidzianym w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeżeli zostaną spełnione przesłanki ustawowe oraz w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba rozszerzenia zamówienia podstawowego i zostaną zapewnione środki finansowe na ten cel. Warunki udzielenia zamówień: zamówienia zostaną udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą, w szczególności w zakresie warunków umowy, w tym m.in. ceny, terminu wykonania, okresu gwarancji, zasad rozliczeń, kar umownych. Podstawą wyceny zamówień będzie przedmiar przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. Kosztorys ofertowy sporządzony przez Wykonawcę podlegał będzie negocjacjom w zakresie czynników cenotwórczych (w tym cen jednostkowych materiałów, pracy sprzętu, stawki robocizny, wysokości narzutu kosztów ogólnych, kosztów zakupu i zysku).
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami:a) kryterium 1 – cena (C) – waga 60% [60 pkt] W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru: Cn /Co x 100 x 0,6 = liczba punktów gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców Co – cena zaoferowana w ocenianej ofercie Liczba 100 – jest to mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo 0,6 – waga kryterium ceny Co – liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena. b) kryterium 2 – długość okresu gwarancji jakości i rękojmi na przedmiot zamówienia (G) – 40% [40 pkt] Zamawiający wymaga minimalnego okresu gwarancji jakości wynoszącego 3 lata. Wykonawca, który zadeklaruje 3-letni okres gwarancji jakości, otrzyma 0 (zero) punktów. Poszczególnym okresom gwarancji jakości zostaną przyznane następujące punkty: 3 lata - 0 pkt, 4 lata - 20 pkt, 5 lat i więcej - 40 pkt. Gwarancja jakości i rękojmi udzielona przez Wykonawcę wyrażona w niepełnych latach spowoduje przyjęcie do obliczenia liczby punktów w tym kryterium liczby zaoferowanych pełnych lat gwarancji jakości. 2. Za ofertę najkorzystniejszą (P)zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punków obliczoną wg wzoru: P = C + G poszczególne symbole oznaczają: P – końcowa liczba punktów, C – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa, G – liczba punktów uzyskanych w kryterium: okres gwarancji jakości i rękojmi. 3. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
	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: 1. 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 odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ; 3.2. odpis lub informacji 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; W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Zmawiający pobierze samodzielnie odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Na podstawie art. 273 ust. 1 ustawy Pzp., Zamawiający nie żąda przedstawienia dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zamawiający dokona weryfikacji w ww. zakresie na podstawie oświadczenia wstępnego wykonawcy.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w pkt 3.2. rozdziału VII składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 5. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych: potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie, kwalifikacje zawodowe kadry technicznej): a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostaływykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 3 do SWZ; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do SWZ. Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe na wezwanie zamawiającego. Dokumenty te powinny być aktualne na dzień ich złożenia.
	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: 2021-04-16 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


