Ogłoszenie nr 2021/BZP 00081786/01 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
˜Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na
przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej

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:

˜Przebudowa wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na
przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w Charłupi Wielkiej
2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-84071b22-cce4-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00081786/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: ˜01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 12:06
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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 00000509/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na
przedszkole w budynku Szkoły Podstawowej na działce nr ewid. 357 w Charłupi Wielkiej gm.
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: 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

˜www.bip.wroblew.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej:
˜https://miniportal.uzp.gov.pl;https://epuap.gov.pl; zam_publiczne@wroblew.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜11.1.
Wpostępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami
odbywasię przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl,
ePUAPu,dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. 11.3.
Wymaganiatechniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały wRegulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformyusług administracji publicznej (ePUAP). Zasady składania ofert oraz
dokumentów składanych wraz zofertą oraz wymagania techniczne i organizacyjne ich wysyłania
opisane zostały w Instrukcjiużytkownika. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i
postępować wg zasad wniej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w
szczególności składając ofertęakceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w
Instrukcji użytkownika i SWZ. W celukorzystania z systemu miniPortal konieczne jest dysponowanie
przez użytkownika urządzeniemteleinformatycznym z dostępem do sieci Internet. Aplikacja działa tylko
na platformie Windows iwymaga .NET Framework 4.5. W przypadku korzystania z urządzeń mobilnych
oraz Mac lub Linux,dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu miniPortal może być ograniczony.
Specyfikacjapołączenia, formatu przesyłanych danych oraz kodowania i oznaczania czasu odbioru
danych:-specyfikacja połączenia formularze udostępnione są za pomocą protokołu TLS 1.2,-format
danych orazkodowanie miniPortal - Formularze dostępne są w formacie HTML z kodowaniem UTF-8,oznaczeniaczasu odbioru danych – miniPortal - wszelkie operacje opierają się o czas serwera i dane
zapisywanesą z dokładnością co do setnej części sekundy,-integracja z systemem ePUAP jest
wykonana w wykorzystaniem standardowego mechanizmu ePUAP. W przypadku Wykonawcy
wysyłającegowniosek do Zamawiającego, ESP Zamawiającego automatycznie generuje Rodzaj
UrzędowegoPoświadczenia Odbioru, czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP), które jest
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powiązane zwysyłanym dokumentem. W UPP w sekcji „Dane poświadczenia” jest zawarta informacja o
daciedoręczenia.System dostępny jest za pośrednictwem następujących przeglądarek internetowych:Microsoft Internet Explorer od wersji 9.0,-Mozilla Firefox od wersji 15,-Google Chrome od
wersji20.11.4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150MB. 11.5. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów
elektronicznych,oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych
informacji przyjmuje siędatę ich przekazania na ePUAP.11.6. Zamawiający przekazuje link do
postępowania oraz IDpostępowania jako załącznik Nr 9 do SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liściewszystkich postępowań w miniPortalu, klikając wcześniej opcję „Dla
Wykonawców” lub ze stronygłównej z zakładki Postępowania.Składanie ofert.11.7. Wykonawca składa
ofertę za pośrednictwem„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego
na ePUAP iudostępnionego również na platformie https://miniportal.uzp.gov.pl. Funkcjonalność do
zaszyfrowaniaoferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na platformie
https://miniportal.gov.pl, wszczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca
zobowiązany jest podać adresskrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja
związana z postępowaniem. 11.8.Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 11.9. Ofertę składa się,
pod rygorem nieważności, w formieelektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.
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
ParlamentuEuropejskiego 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 orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Jest administratorem
danychosobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym
postępowaniu;2)dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celuzwiązanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Rozbudowa
ujęciai modernizacja stacji uzdatniania wody we Wróblewie” prowadzonym w trybie
podstawowym;3)odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostaniedokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ust. 1 ustawy z dnia
11 września 2019 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), dalej „ustawa Pzp”; 4)
dane osoboweWykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania
przez Wykonawcędanych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do
danychosobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie doart. 22 RODO;7) Wykonawca posiada:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do
danychosobowych dotyczących Wykonawcy;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania
danychosobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówieniapublicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz
nie naruszaintegralności protokołu oraz jego załączników;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania
odadministratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o
którychmowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza
przepisyRODO;8) Wykonawcy nie przysługuje:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
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dousunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyżpodstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wprzypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia
2016/679,wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której
danedotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania,
wszczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
lubkonkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania
lubuzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
możeskutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu
anizmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o
którymmowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych doczasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.W
przypadkudanych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień
Publicznych,prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w
drodze żądaniaskierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ˜RIT.271.20.2021.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: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜4.1. Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa wraz z częściową zmiany sposobu
użytkowania pomieszczeń szkolnych na przedszkolne w budynku Szkoły Podstawowej w
Charłupi Wielkiej.Przebudowa obejmuje:1. Wymiana części stolarki 2. Obudowa części
grzejników 3. Wykonanie nowych otworów drzwiowych 4. Zamurowanie części otworów 5.
Wykonie okładziny z płyt GK na stropach 6. Zabudowa z płyt GK na ścianach 7. Ułożenie płytek
na ścianach i podłogach 8. Pozostałe drobne roboty remontowe9. Wykonanie systemu
oddymiania klatki schodowej 10. Wykonanie oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego 11.
Montaż czujek dymu 12. Roboty sanitarne w zakresie instalacji grzewczej, wod. kan. I wentylacji
mechanicznej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Dokumentacja projektowa,
Przedmiar robót stanowiąca Załącznik nr 1 do SWZ oraz Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr
2 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331210-1 - Instalowanie wentylacji
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
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45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜4 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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Długość okresu gwarancji na roboty budowlane oraz zamontowane
materiały i urządzenia
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: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

˜1) Wykonawca winien wykazać, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończył nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: co
najmniej dwie roboty budowlane, które polegały na budowie lub przebudowie lub remoncie
obiektu użyteczności publicznej o wartości min. 100.000,00 zł (każda).2) O udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować w okresie
wykonywania zamówieniai skierują do jego realizacji:a) min. jedną osobą posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno –
budowlanej, których zakres uprawnia go do kierowania robotami objętymi przedmiotem
zamówienia 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.b) min.
jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w
specjalności sanitarnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych lub odpowiadające
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im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania
robotami równoważne do wyżej wskazanych.c) min. jedną osobę posiadającą uprawnienia
budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych 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.
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:
˜Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: ˜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 zostały
wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do SWZ), 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 wstanie
uzyskać tych dokumentów –inne odpowiednie dokumenty – w odniesieniu do warunku określonego w
pkt. 6.1.4. ppkt. 1) SWZ,b) 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
sporządzonego zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do SWZ – w odniesieniu do warunku określonego w pkt.
6.1.4. ppkt. 2) SWZ.
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:

˜12.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie zł:
pięć tysięcy zł 00/100),12.2. Wadium może być wniesione 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 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.12.3. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy
Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Sieradzu O/Wróblew nr konta: 23 9267 0006 0040 1461
2000 0030z adnotacją „Wadium – Znak sprawy: RIT.271.20.2021”12.4. Za skuteczne wniesienie
wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku
bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.12.5. Jeżeli wadium jest
wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał
gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej – przed upływem terminu składania
ofert.12.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
lub poręczenia gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i
powinna zawierać następujące elementy:a) nazwę: dającego zlecenie (Wykonawcy),
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beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib,b) kwotę wadium,c) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia …….–
do dnia ………”,d) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia kwoty wskazanej w
gwarancji/poręczeniu na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach zatrzymania wadium
określonych w przepisach ustawy.12.7. 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.12.8. Zasady
dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp.
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. W takim
przypadku,Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzieleniezamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówieniapublicznego.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia:a) oświadczenia o których mowa w pkt. 8.1 SWZ składa z ofertą każdy
zWykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają
brakpodstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji wzakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniulub kryteriów selekcji.b) w przypadku, o którym mowa w rozdziale 6.3 SWZ
Wykonawcy wspólnieubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika,które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni
Wykonawcy. Oświadczenienależy złożyć wg wymogów załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie
to jest podmiotowymśrodkiem dowodowym.c) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego,
złożyć podmiotoweśrodki dowodowe, o których mowa w pkt. 8.3 SWZ, przy czym podmiotowe
środki dowodowe, októrych mowa w pkt. 8.3.1 SWZ składa odpowiednio
Wykonawca/Wykonawcy, który/którzywykazuje/-ą spełnienie warunku.3. Jeżeli została wybrana
oferta Wykonawców wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może
żądać przed zawarciem umowyw sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

˜1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień
publicznych,strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści
oferty, napodstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia
którejkolwiek znastępujących okoliczności:1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o
którym mowa w § 2ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,
przez którą należyrozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe
do zapobieżenia,które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty
terroryzmu, klęskiżywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym
przedłużenie terminurealizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi
występowania okolicznościsiły wyższej,2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym
mowa w § 2 ust. 1, możenastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do
Wykonawcy pisemnego żądaniawstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot
2021-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00081786/01 z dnia 2021-06-14

zamówienia lub wydania zakazuprowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot
zamówienia przez organ administracjipublicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub
wydanie zakazu nie nastąpiło zprzyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy
czym przedłużenie terminurealizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi
na jaki Wykonawcynakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót
budowlanych3)przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może
nastąpić wprzypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w
dokumentacjiprojektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy
czymprzedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na
usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub
oliczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile usunięcie
kolizjiwymagać będzie przedłużenia terminu realizacji;4) przedłużenie terminu realizacji
zamówienia, októrym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia konieczności
wprowadzeniaw dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub przerwanie
robótbudowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie terminu
realizacjizamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowejoraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami, uzyskania
opiniiwłaściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie wdokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą)
zakresuświadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy
orazzwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1, 5) przedłużenie
terminurealizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku
wystąpieniawarunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w
dokumentacjiprojektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich
wykonania przywykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy
czymprzedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowaniautrudnień związanych z ich wystąpieniem, 6) przedłużenia terminu wykonania
zamówienia wzakresie niezbędnym do wykonania robót zleconych na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 1, 3, 4 lubust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,7) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisówprawa w zakresie mającym bezpośredni wpływ na realizację
przedmiotu zamówienia lubświadczenia stron umowy; ciąg dalszy znajduje się w sekcji
"Informacje dodatkowe"
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 10:30
8.2.) Miejsce składania ofert: ˜Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy składać za
pośrednictwem Formularza do złożenia oferty na ePUAP i udostepnionego również na miniportalu na
adres skrzynki ePuap: skrzynka EPUAP: /UGWroblew/skrytkaESP.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
˜ciąg dalszy warunków umowy: 8) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy,
naktórego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału
wpostępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany
innypodwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu,
wstopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia,
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poprzezprzedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunkówudziału w postępowaniu,9) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
płatności narzecz Wykonawcy wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych
leżących postronie Zamawiającego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiającego umowy
odofinansowanie zadania.10) wszelkie zmiany, które będą konieczne do zagwarantowania
zgodności umowy z wchodzącymi w życie po terminie składania ofert lub po zawarciu
umowyprzepisami prawa w szczególności przepisami o podatku od towarów i usług w
zakresiewynikającym z tych przepisów,2. Wszelkie zmiany umowy wymagają pod rygorem
nieważnościformy pisemnej i podpisania przez obydwie strony umowy.3. Z wnioskiem o zmianę
umowymoże wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający.
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