Ogłoszenie nr 2021/BZP 00066638/01 z dnia 2021-05-27

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WRÓBLEW
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 730934565
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 15
1.5.2.) Miejscowość: Wróblew
1.5.3.) Kod pocztowy: 98-285
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki
1.5.7.) Numer telefonu: 438286612
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam_publiczne@wroblew.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wroblew.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:

Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f4de8a87-bec2-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00066638/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-27 13:36
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000509/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew
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: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

w ramach Działania IV.3 „OCHRONA POWIETRZA” współfinansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego woj. łódzkiego na lata 2014 – 2020 nr umowy: Nr UDA – RPLD.
04.03.02-10-00006/19/00
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.wroblew.pl/ zakładka Przetargi - https://bip.wroblew.pl/index.php?id=604
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 10), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania).
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: zam_publiczne@wroblew.pl
3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U.
z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
Szczegółowe zapisy - SWZ rozdział 10 i 11.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://miniportal.uzp.gov.pl; https://epuap.gov.pl;
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zam_publiczne@wroblew.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wróblew; może Pani/Pan uzyskać
informacje o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy we Wróblewie z siedzibą
Wróblew 15, 98-285 Wróblew.
2. Inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez Wójta Gminy Wróblewie jest Pani Agnieszka
Książek, email: iod@wroblew.pl; tel. 43 8286614;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa pasywnego budynku
użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew” .
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy Pzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w sposób gwarantujący jego
nienaruszalność, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały
czas trwania umowy; zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (tj. Dz.U z 2011 nr 14, poz. 67 z późn. zm.)
teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez okres 5 lat w przypadku
dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania
w trybie zamówień publicznych;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8. 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;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzanych danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. 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 przewarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO
10. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp.
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11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: RIT.271.15.2021.RR
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: Tak
4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego pn: Budowa
pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew” obejmującego w
szczególności:
3.1. Etap I – koncepcję architektoniczną i dokumentację projektową.
Do obowiązków wykonawcy w tym etapie należeć będzie:
1. Opracowanie dla wyżej wymienionego obiektu koncepcji architektonicznej;
2. Opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę;
3. Opracowanie projektów wykonawczych
4. Opracowanie projektu organizacji ruchu ( o ile dotyczy ),
5. Opracowanie planów bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla prowadzenia robót,
6. Wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych
7. Sprawowanie nadzoru autorskiego przez cały okres realizacji robót w szczególności pełnienie
nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych związanych z przedmiotem
zamówienia, wprowadzanie niezbędnych zmian w dokumentacji projektowej w czasie realizacji
robót.
8. Kompletna dokumentacja projektowa
9. Opracowania projektowe muszą uwzględniać zasady projektowania uniwersalnego czyli
projektowania produktów, środowiska, programów i usług w taki sposób, by były użyteczne dla
wszystkich w możliwie największym stopniu.
3.2. Etap II – roboty budowlane
Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie:
1. Wykonanie na rzecz Zamawiającego całości robót budowlanych według opracowanej i
zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót oraz w oparciu o pozwolenie na budowę, opracowanie kompleksowej
dokumentacji powykonawczej w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania,
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uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.
2. Geodezyjne wytyczenie robót, a po ich zakończeniu wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ma być oprócz formy papierowej
wykonana dodatkowo w formie elektronicznej na płycie CD (format pdf oraz dwg). Wykonawca
uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we właściwym
miejscowo urzędzie geodezji i kartografii,
3. Wyposażenie obiektów we wszelkie elementy, wynikające z obowiązujących przepisów, w tym
sprzęt ochrony osobistej, wyposażenie wynikające z przepisów prawa, w szczególności, z
przepisów BHP i ppoż.,
4. Dostawa i montaż maszyn i urządzeń technologicznych, uruchomienie (rozruch mechaniczny i
technologiczny połączony z przeszkoleniem załogi przyszłego Użytkownika),
5. Opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu - Instrukcji rozruchu (mechanicznego,
hydraulicznego i technologicznego), obejmującej zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz
ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania poszczególnych węzłów technologicznych.
Instrukcje rozruchu należy dostarczyć w języku polskim, w ilości 3 egzemplarzy w terminie 14
dni przed planowanym rozruchem. W czasie prowadzenia rozruchu i ruchu próbnego,
Wykonawca winien sporządzać raporty, a sprawozdanie po ich zakończeniu, przekazać do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Sprawozdanie z rozruchu winno
zawierać w szczególności:
6. Opis wykonanych czynności rozruchowych,
7. Protokoły z przeprowadzenia prób końcowych,
8. Wnioski z prób rozruchowych, eliminacja zagrożeń,
9. Wykaz uzyskanych parametrów technologicznych poszczególnych instalacji z odniesieniem
do założeń projektowych,
10. Wnioski i zalecenia dla prawidłowej eksploatacji obiektu.
11. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu - Instrukcji eksploatacji obiektu, która powinna
zawierać:
12. Charakterystykę podstawową obiektów budowlanych,
13. Zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe, logistyczne na potrzeby eksploatacji,
14. Opis i przebieg poszczególnych procesów technologicznych,
15. Pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami
eksploatacyjnymi,
16. Projekty powykonawcze, przedstawiające instalacje, po zakończeniu robót,
17. Schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych i rysunki przedstawiające
rozmieszczenie głównych urządzeń obiektu wraz z instrukcjami montażu i demontażu oraz
instrukcją ruchową,
18. Wykaz dostarczonych maszyn, sprzętu i urządzeń wraz z nazwą producenta, właściwym
modelem i numerem każdej maszyny, sprzętu lub urządzenia oraz numerem katalogowym,
19. Harmonogram okresowej konserwacji, każdej dostarczonej maszyny, sprzętu i urządzenia,
20. Plan ewakuacyjny i plan ochrony ppoż.,
21. Uzyskanie w imieniu Zamawiającego ( Inwestora ) decyzji dopuszczającej zamontowane
urządzenia do eksploatacji,
22. Dostarczenie Zamawiającemu:
23. Dokumentacji powykonawczej;
24. Dziennika budowy,
25. Zaświadczenia, decyzji właściwych jednostek i organów wymagane przepisami,
26. Protokołu przekazania placu budowy oraz wszelkich innych protokołów, nie związanych z
rozliczeniem budowy a wpisanych w trakcie trwania budowy ( odbiorami technicznymi, itp. );
27. Realizowanie uwag i zaleceń Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót
zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń /protokoły
odbioru robót ulegających zakryciu/;
28. Atesty jakościowe, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów
zgodnie z ST ;
29. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST;
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30. Wszystkie wymagane operaty geodezyjne i geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót
i sieci uzbrojenia terenu;
31. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
32. Dokumentację projektową podstawową;
33. Dokumentację i opracowania projektowe opracowywane przez Wykonawcę i nadzór autorski
w trakcie realizacji zadania;
34. Protokoły odbiorów technicznych;
35. Protokoły końcowe uzyskane od gestorów sieci,
36. Wszelkie niezbędne certyfikaty o których mowa w pkt „i” niniejszej specyfikacji;
Inne dokumenty i działania wymagane przez Zamawiającego:
1. Charakterystyka energetyczna budynku oraz świadectwo charakterystyki energetycznej.
2. Uzyskanie dla budynku certyfikatu budynku pasywnego
3. wybudowanie obiektu ze szczególnym uwzględnieniem
4. przeprowadzenie wszelkich odbiorów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego
pozwolenia na użytkowanie obiektu z uwzględnieniem wytycznych dla budownictwa pasywnego;
5. dostawa i skonfigurowanie systemu BMS, którego jedną z funkcjonalności będzie
generowanie raportów - wskaźników rezultatów ( opisanego w pkt „l” powyżej )– wydruki z
systemu będą stanowić załącznik do sprawozdania Gminy Wróblew, zgodnie z umową o
dofinansowanie.
6. organizacja i zabezpieczenie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty
przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia,
wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami;
7. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót;
8. uwzględnienie kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
np. ochrona terenu budowy;
9. pokrycie kosztów poboru wody i energii elektrycznej wykorzystanych na potrzeby
prowadzonego zadania;
10. sporządzanie w trakcie realizacji robót dokumentacji zdjęciowej potwierdzającej
zastosowane rozwiązania techniczne.
Szczegółowy opis zakresu przedmiotu zamówienia został zawarty w Programie funkcjonalno–
użytkowy stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ.
Zamawiający informuje, iż projekt pn.: „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w
miejscowości Wróblew” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka
Niskoemisyjna, Działanie IV.3 Ochrona powietrza, Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza. W
związku z faktem, iż zadanie jest dofinansowane ze środków zewnętrznych Zamawiający
wymaga opracowania przez Wykonawcę, z którym będzie podpisana umowa na realizację
przedmiotowej inwestycji załączników do protokołów częściowych i końcowego (zgodnych z
harmonogramem rzeczowo-finansowym) ze szczegółowym podziałem kosztów, na formularzach
przedłożonych przez Zamawiającego.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45214220-8 - Roboty budowlane w zakresie szkół średnich
45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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45320000-6 - Roboty izolacyjne
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe
71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 22 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: DOŚWIADCZENIE KLUCZOWEGO PERSONELU
4.3.6.) Waga: 30
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 10
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
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5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wynoszącą nie mniej
niż 6 000 000,00 zł ( słownie: sześć milionów złotych 00/100.)
3. Zdolności technicznej lub zawodowej.
3.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne
do wykonania przedmiotu zamówienia tj.:
warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie i zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz
prawidłowo ukończył co najmniej 3 roboty polegające na zaprojektowaniu i budowie co najmniej
dwukondygnacyjnego budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej wynoszącej
minimum 1000 m2 i wartości min. 6,0 mln zł każdy wraz z pozwoleniem na użytkowanie.
Ponadto Zamawiający wymaga aby każdy z budynków został wykonany w technologii pasywnej,
uzyskał certyfikat pasywności a szczelność powłoki zewnętrznej budynku sprawdzona przy
pomocy testu ciśnieniowego nie może przekraczać 0,6 1/h. Zamawiający rozumie pod pojęciem
budynek pasywny użyteczności publicznej każdy obiekt/budynek użyteczności publicznej, o
zapotrzebowaniu na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji nie większym niż 15 kWh/m2
rok.
Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów
potwierdzających osiągnięcie próby szczelności na wymaganym poziomie tj. min. 0,6 1/h oraz
uzyskanie certyfikatów pasywności budynku.
UWAGA !
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o
którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z wykonawców.
Przez budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby
administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej,
handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu,
obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym
śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.
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3.2. w przypadku prac projektowych winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował, co
najmniej:
1. co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję projektanta architekta posiadającą kwalifikacje
zawodowe - uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie w zakresie projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, mający
min. 5 letnie doświadczenie w projektowaniu oraz doświadczenie polegające na wykonaniu min.
2 projektów budynku użyteczności publicznej w technologii pasywnej, który uzyskał certyfikat
pasywności oraz pozwolenie na użytkowanie.
2. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w specjalności
konstrukcyjnej, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności konstrukcyjnej bez
ograniczeń,
3. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie sieci i instalacji
sanitarnych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacji w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń.
4. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję projektanta w zakresie instalacji i
urządzeń elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania w specjalności instalacji w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.
5. co najmniej jedną osobą, pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń do kierowania robotami
budowlanymi oraz posiadającą min 5 letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji
kierownika oraz doświadczenie polegające na kierowaniu min. 2 robotami polegającymi na
kierowaniu budową budynku użyteczności publicznej wykonanego w technologii pasywnej, które
uzyskały certyfikat pasywności oraz pozwolenie na użytkowanie.
6. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych i
elektroenergetycznych, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która
w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert nabyła doświadczenie jako kierownik
budowy/robót przy co najmniej jednej budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu użyteczności
publicznej o kubaturze min 1000m3.
7. co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych,
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub odpowiadające im
równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania
robotami równoważne do wyżej wskazanych, która w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert nabyła doświadczenie jako kierownik budowy/robót przy co najmniej jednej
budowie, przebudowie, rozbudowie obiektu użyteczności publicznej o kubaturze min 1000m3.
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:
4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie
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wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że
odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub
opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
5. zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;
6. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
7. oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego w pkt. 7.
SWZ - załącznik nr 7 do SWZ.
8. Oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 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,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 8 do SWZ.
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zastosowanie znajdzie § 4 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r.
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
10. Podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby przekazuje
się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. wykaz 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, miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone
przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty załącznik nr 3 do SWZ.
2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 4 do
SWZ (wraz z dokumentami potwierdzającymi doświadczenia dla kierowników poszczególnych branż
oraz projektanta branży architektonicznej).
3. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości - 100 000,00 zł słownie: sto tysięcy
złotych w terminie do 11.06.2021 r. do godziny 10:30.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą.
4. Wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019
r. poz. 310, 836 i 1572).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
Bank Spółdzielczy w Sieradzu O/Wróblew nr konta: 23 9267 0006 0040 1461 2000 0030 z
dopiskiem „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w miejscowości Wróblew”.
6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu Zamawiający uzna prawidłowy termin jego
wniesienia jako datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto
Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu.
7. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
8. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97
ust. 7 pkt 2-4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w
postaci elektronicznej.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o
którym mowa powyżej musi spełniać w całości przynajmniej jeden z wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność
z oryginałem wszystkich dokumentów. Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej
czynności prawnej, mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z
załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z
Pełnomocnikiem.
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:

szczegółowy opis zawarty jest w projekcie umowy - załącznik nr 6 do SWZ
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-12
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