
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wykonanie prac remontowych na I piętrze budynku Pałacu w Domu Pomocy Społecznej w
Psarach - Etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Psarach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295805

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaliska 3

1.5.2.) Miejscowość: Psary

1.5.3.) Kod pocztowy: 63-405

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski

1.5.7.) Numer telefonu: 62 739 60 84, 62 739 63 15

1.5.8.) Numer faksu: 62 739 60 84, 62 739 63 15

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekrtetariat@dpspsaary.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dpspsary.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

pomoc społeczna

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:

Wykonanie prac remontowych na I piętrze budynku Pałacu w Domu Pomocy Społecznej w
Psarach - Etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ec6e976-2746-11ec-b885-f28f91688073
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00222812/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-10-07 12:13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010288/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie prac remontowych na I piętrze budynku Pałacu w Domu Pomocy Społecznej w
Psarach - Etap II

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
platformazakupowa.pl/pn/dps_psary

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: platformazakupow.pl/pn/dps_psary

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Informacje dotyczące składanych oświadczeń i dokumentów:
1) Wymagane dokumenty lub oświadczenia należy złożyć w formie elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem, zaufanym 
lub podpisem osobistym lub w formie cyfrowego odwzorowania dokumentu.
2) W przypadku gdy wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały wystawione przez upoważnione
podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostepniający zasoby lub podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
3) W przypadku gdy wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokumenty w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem, zaufanym lub podpisem osobistym.
4) W przypadku gdy wymagane dokumenty lub oświadczenia zostały sporządzone jako dokument w
postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem, zaufanym lub podpisem osobistym.
5) Przez cyfrowe odwzorowanie, należy rozumieć dokument elektroniczny, będący kopią elektroniczną
treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez
konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.
6) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem dokonuje odpowiednio

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00222812/01 z dnia 2021-10-07

2021-10-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub
oświadczeń, które każdego z nich dotyczą, mocodawca lub notariusz. 
2. Wymagania techniczne i organizacyjne platformy zakupowej. 
1) Wymagania techniczne wysyłania i odbierania dokumentów, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przy użyciu środków komunikacji elektronicznej opisane zostały w
Regulaminie Internetowej Platformy Zakupowej oraz Instrukcji dla Wykonawców, które dostępne są na
stronie Platformy Zakupowej.
2) W zakresie pytań technicznych związanych z działaniem systemu należy kontaktować 
się z Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl 
3) W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl konieczne jest posiadanie przez
Użytkownika konta poczty elektronicznej (e-mail). Występuje limit objętości plików lub spakowanych
folderów w zakresie całej oferty lub wniosku do ilości 10 pików 
lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. 
4) Do danych zawierających dokumenty tekstowe, tekstograficzne lub multimedialne stosuje się: txt; rft;
pdf; xps; odt; ods; odp; doc; xls; ppt; docx; xlsx; pptx; csv.
5) Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to
przeglądarka internetowa Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Opera, Chrome i FireFox w
najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptującą pliki typu „cookies”
oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256kbit/s.platformazakupowa.pl jest
zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
6) Użytkownik korzystający z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w
treść, strukturę formę, grafikę, mechanizm działania platformazaupowa.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”, informuję, że: 
� administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Psarach z siedzibą
w Psarach, ul. Kaliska 3, 63-405 Sieroszewice, tel. /fax. (62) 739-60-84, 739-63-15; e-mail:
sekretariat@dpspsary.pl 
� inspektorem ochrony danych u administratora jest Pan Daniel Glapiak, Kontakt: ul. Kaliska 3, Psary,
63-405 Sieroszewice, tel. /fax. (62) 739-60-84, 739-63-15, e-mail: sekretariat@dpspsary.pl e-mail:
iod@dpspsary.pl
� Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym 
z postępowaniem o udzielenie ww. zamówienia publicznego na wykonanie prac remontowych na i
piętrze budynku Pałacu dla Domu Pomocy Społecznej w Psarach - Etap II znak:
DPS.ORA.3430.3.2021, prowadzonego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1.
� odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 poz.2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
� Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
� obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu 
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o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp; 
� w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
� 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 przetwarzania 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;
� nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.ORA.3430.3.2021

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

5.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu pomieszczeń na I piętrze budynku Pałacu
tj. oznaczonych w Projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do SWZ numerami 31, 32, 33,
34, 35, 35.1, 35.2, 36, 36.1, 36.2, 36.3, 36,4, 37, 37.1, 38, 38.1, 39, 39.1, 62.1, 62.2, 62.3.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45215210-2 - Roboty budowlane w zakresie domów opieki społecznej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45431000-7 - Kładzenie płytek

45431200-9 - Kładzenie glazury

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45442100-8 - Roboty malarskie

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-20

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:
Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60 %
2. okres gwarancji i rękojmi 40 %

2 Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:
Nr kryterium Wzór
1. Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert
- Cof - cena podana w ofercie
2. Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane
Minimalny, wymagany przez zamawiającego okres gwarancji 
i rękojmi wynosi 18 miesięcy od daty końcowego odbioru robót budowlanych.
Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia:
- w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 24 miesięcy - Wykonawca otrzyma 20 punktów
- w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 36miesiące 
i więcej - Wykonawca otrzyma 40 punktów
Za kryterium "okres udzielonej gwarancji i rękojmi" Wykonawca może maksymalnie uzyskać 40
punktów.
Uwaga: 
Gwarancja obejmuje pełen zakres przedmiotu zamówienia 
i musi określać pełne lata, tj. 2 lata lub 3 lata. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 3
lata.
3. Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielenie.
Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
4. Suma punktów uzyskanych w kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek
zmiany w jej treści.

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00222812/01 z dnia 2021-10-07

2021-10-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



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 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
oraz którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego,
dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności i w zakresie niniejszego warunku.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów. 
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku.
3) Sytuacji ekonomiczniej lub finansowej.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej na sumę gwarancyjną co najmniej 100 000,00 zł.
4) Zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, iż osoba
która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i kierować robotami budowlanymi zgodnie z
art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021, poz. 710, 954) 
oraz Pozwoleniem Nr 532/2019/A Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w
Poznaniu Delegatura w Kaliszu będzie posiadać:
• uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.11, 234, 282,784),
• co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach
nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
• Zamawiający po zakończeniu postępowania przekazuje wojewódzkiemu konserwatorowi
zabytków imię, nazwisko i adres osoby kierującej robotami budowlanymi oraz dokumenty
potwierdzające spełnianie przez tę osobę kwalifikacji.
3 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może, na
zasadach określonych w art. 118 ustawy, polegać na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby,
niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków prawnych.
.4 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostepniających zasoby,
składa, wraz z ofertą, określone w art. 118 ust. 4 ustawy, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby 
do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub
inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizujący zamówienie,
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1)Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000zł.
2) Wykazania, iż osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym posiada wymagane
kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania
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zamówienia publicznego wraz z przedstawieniem kserokopii uprawnień budowlanych wraz 
z zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi wpis na listę członków
oraz dokumentem potwierdzającym co najmniej 18 miesięcy udział w robotach budowlanych
prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub innym dokumentem.
Dokumenty te zostaną przedstawione Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu, który dokona ich weryfikacji.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotów środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Formularz ofertowy zał nr 1 do SWZ 
2) uproszczony kosztorys ofertowy
3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z załącznikiem nr 2 
4) Oświadczenie, iż osoba kierująca robotami budowlanymi posiada uprawnienia do kierowania
pracami przy zabytkach nieruchomych wraz z dokumentami to potwierdzającymi – zał. nr 3 
5) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. 
6) Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zał. nr 4
jeżeli dotyczy. 
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy/wykonawców

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 kwocie 2.500,00 PLN
2 Wadium może być według 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 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2019 r. poz. 310,836 i 1572).
3 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2021-10-21 do godziny
14:00 
i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania z ofertą. 
4 Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego
BOŚ S.A O/Ostrów Wlkp., konto nr 57 1540 1173 2001 4000 1528 0002.
5 Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
6 Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez
załączenie na Platformie Zakupowej oryginału dokumentu wadialnego tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektroniczny, osób upoważnionych do jego wystawiania (wystawców
dokumentu).
7 Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 2)-4) muszą uwzględniać zapisy art. 98 ust. 6 ustawy.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołane i bezwarunkowe
zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. 
8 Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli Wykonawca nie wniósł wadium, lub wniósł w sposób
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nieprawidłowy 
lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania z ofertą lub złożył
wniosek zwrotu wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy.
9 Zamawiający zwróci albo zatrzyma wadium na zasadach określonym w art.. 98 ustawy.

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 albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostepniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa ust. 1 pkt 2),
także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu, w
zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby

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) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie wskazanym w
projekcie umowy stanowiącym zał. nr do SWZ
2) Zmiana umowy wymaga pod rygorem nieważności formy pisemnej'

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-10-22 13:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupow.pl/pn/dps_psary

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 13:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-20
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: Nr	Nazwa kryterium Waga 1.	Cena	60 % 2.	okres gwarancji i rękojmi	40 %  2	 Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów: Nr kryterium	Wzór 1.	Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert - Cof - cena podana w ofercie 2.	Okres gwarancji i rękojmi na roboty budowlane Minimalny, wymagany przez zamawiającego okres gwarancji  i rękojmi wynosi 18 miesięcy od daty końcowego odbioru robót budowlanych. Punkty w tym kryterium przyznawane będą wg następującego założenia: - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 24 miesięcy - Wykonawca otrzyma 20 punktów - w przypadku udzielenia gwarancji i rękojmi na 36miesiące  i więcej - Wykonawca otrzyma 40 punktów Za kryterium "okres udzielonej gwarancji i rękojmi" Wykonawca może maksymalnie uzyskać 40 punktów. Uwaga:  Gwarancja obejmuje pełen zakres przedmiotu zamówienia  i musi określać pełne lata, tj. 2 lata lub 3 lata. W przypadku udzielenia gwarancji na okres krótszy niż 3 lata. 3. Po dokonaniu oceny przyznane punkty zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielenie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 4. Suma punktów uzyskanych w kryterium ceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
	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: Nie
	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
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)Dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000zł. 2) Wykazania, iż osoba skierowana przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,  w szczególności do kierowania robotami budowlanymi przy zabytku nieruchomym posiada wymagane kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia publicznego wraz z przedstawieniem kserokopii uprawnień budowlanych wraz  z zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego potwierdzającymi wpis na listę członków oraz dokumentem potwierdzającym co najmniej 18 miesięcy udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub innym dokumentem. Dokumenty te zostaną przedstawione Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu, który dokona ich weryfikacji.
	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: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	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: 2021-10-22 13:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: platformazakupow.pl/pn/dps_psary
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-10-22 13:10
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-11-20



