
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Docieplenie stropu, remont pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50
kW na dachu budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006212789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uokik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw konkurencji i konsumentów

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:

Docieplenie stropu, remont pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kW
na dachu budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-df1bdd19-a741-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00041995/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-28 09:14

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007754/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Izolacja poddasza wraz ze stropem oddzielającym poddasze od budynku wraz z remontem
dachu i montażem instalacji fotowoltaicznej

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
https://platformazakupowa.pl/proceeding/preview/450975

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//:platformazakupowa.pl/pn/uokik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej
https//:platformazakupowa.pl/pn/uokik Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana podpisem
kwalifikowanym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty na
platformie, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie. Wykonawca składa podpis
bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

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 i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej
RODO), uprzejmie informujemy że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes
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Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibę przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950
Warszawa; 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: iod@uokik.gov.pl; 3. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a
podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; 6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem 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: a. na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c.
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, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia; d. 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: a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO; c. 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: BBA-2.262.10.2021

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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji
inwestycji pn. „Docieplenie stropu, remont pokrycia dachowego i montaż paneli fotowoltaicznych
o mocy 50 kW na dachu budynku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów posadowionego
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na działce nr 22, obręb 5-03-10 w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 1”. Inwestycja
ta obejmuje w swoim zakresie: 1. docieplenie stropu – zadanie określone dokumentacją
projektową (projekt budowlany, STWiORB i przedmiar robót); 2. remont pokrycia dachowego -
zadanie określone dokumentacją projektową (projekt budowlany, STWiORB i przedmiar robót);
3. dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych – zadanie określone dokumentacją projektową
(projekt budowlany, STWiORB i przedmiar robót). Zakres robót budowlano – remontowych
związanych z dociepleniem stropu obejmuje w szczególności: 1) zabezpieczenie przyległego
terenu robót budowlanych, wyznaczenie miejsc składowania materiału, wyznaczenie dróg
transportu materiałów w miejsce wbudowania; 2) demontaż istniejących podestów stalowych,
wykonanie i montaż nowych podestów roboczych dla komunikacji w przestrzeni poddasza; 3)
demontaż membrany dachowej z powierzchni wełny mineralnej i demontaż płyt wełny
mineralnej; 4) wykonanie na czas robót otworu w stropie poddasza - oczyszczenie i docieplenie
stropu poddasza, ułożenie na warstwie docieplenia membrany; 5) docieplenie ścian
pomieszczeń maszynowni, przyklejenie do wełny siatki szklanej i wykończenie tynkiem
mineralnym gładkim, wymiana drzwi do maszynowni. Zakres robót budowlano – remontowych
związanych z remontem pokrycia dachowego obejmuje w szczególności: 1) zabezpieczenie
przyległego terenu, montaż rusztowań, montaż tymczasowego dźwigu, zabezpieczenie na
elewacji; 2) demontaż: instalacji odgromowej, nieużytkowanych rusztów i anten dachowych
obróbek blacharskich attyk, dachu, gzymsu wieńczącego, krat stalowych (renowacja), balustrady
ze stali nierdzewnej, wywiewek kanalizacyjnych oraz ponowny ich montaż po zakończeniu prac
remontowych; 3) remont rynien na gzymsie wieńczącym z wykończeniem z papy; 4) remont
dachu – wykonanie nowego pokrycia; 5) remont kominów ponad dachem, attyk z obu stron,
wyższej części poddasza; 6) montaż nowych obróbek blacharskich z blachy tytan-cynkowej.
Zakres robót budowlano – remontowych związanych z dostawą i montażem paneli
fotowoltaicznych obejmuje w szczególności: 1) opracowanie na podstawie projektu
budowlanego, wykonawczego projektu urządzenia fotowoltaicznego uzgodnionego pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej; 2) montaż konstrukcji
wsporczej i budowa instalacji fotowoltaicznej - 6 ciągów modułów fotowoltaicznych po 16
modułów na 3 wejściach oraz 2 ciągi modułów fotowoltaicznych po 13 modułów na dwóch
wejściach o mocy łącznej na wejściu o wartości 50 kW; 3) zabudowa rozdzielnic elektrycznych
na potrzeby instalacji PV; 4) budowa masztów wraz podłączeniem do istniejącej instalacji
odgromowej; 5) przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów związanych z uruchomieniem
instalacji fotowoltaicznej oraz sporządzenie planu urządzenia fotowoltaicznego dla ekip
ratowniczych; 6) integracja kompatybilności z instalacją elektryczną w budynku i zewnętrzną,
odbiór procedur z operatorem sieci, podłączenia z siecią, wykonania uzgodnień z operatorem
sieci i zawarciem niezbędnych umów umożliwiających działanie instalacji.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej
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45320000-6 - Roboty izolacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni

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:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane

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

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
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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 dotyczące: 1.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że: 1) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co
najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych); 2) jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z
przedmiotem zamówienia, przy czym kwota ubezpieczenia jest nie mniejsza niż 800.000,00 zł
(słownie: osiemset tysięcy złotych). 2. zdolności technicznej lub zawodowej: 2.1. Zamawiający
uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie
dysponował osobami, które skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia, w tym: 2.1.1. jedną
osobą pełniącą funkcję kierownika budowy (robót ogólnobudowlanych), która: - posiada
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy
Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia, w zakresie pełnionej
funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na
podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.);
oraz - została wpisana na listę właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa; oraz - posiada
doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy wykonaniu co najmniej dwóch
robót zawierających roboty w zakresie ogólnobudowlanym i instalacji elektrycznych, w czynnym
budynku użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 500.000,00 zł brutto (słownie:
pięćset tysięcy złotych) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
2.1.2. jedną osobą pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, która: - posiada uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wydanymi na
podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.)
oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne
równoważne uprawnienia, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2272 ze zm.), oraz - została wpisana na listę właściwej
okręgowej izby inżynierów budownictwa, Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wyżej
wymienionych osób. 2.2. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie – wykonał co najmniej dwa zamówienia (dwa odrębne kontrakty) na roboty
budowlane, w tym jedno obejmujące swoim zakresem remont lub wymianę pokrycia dachowego
albo termomodernizację budynku, w czynnym budynku użyteczności publicznej, o wartości nie
mniejszej niż 700.000,00 zł brutto (słownie: siedemset tysięcy złotych) i jedno obejmujące swoim
zakresem montaż instalacji fotowoltaicznej, w czynnym budynku użyteczności publicznej, o
wartości nie mniejszej niż 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), a
roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone. Zamawiający „odrębny kontrakt” rozumie jako jedną,
pisemną umowę odpłatną – a nie sumę pojedynczych ustnych bądź pisemnych zleceń
realizowanych na rzecz tego samego podmiotu. Zamawiający za prowadzenie i zrealizowanie
robót budowlanych w czynnym budynku użyteczności publicznej uzna roboty budowlane, które
były prowadzone w budynku użyteczności publicznej, które był użytkowany podczas
prowadzenia robót budowlanych. Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszej SWZ użyto
sformułowania - remont - pojęcie te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.); - budynek
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użyteczności publicznej - pojęcie to należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065).

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 2021 r. poz. 275), 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 (załącznik nr 5 do SWZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji
zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw
wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz
w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w
wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2. Dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na
kwotę ubezpieczenia nie mniejsza niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) (np. aktualna
polisa OC); 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, 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, potwierdzającym spełnianie
warunku określonego w ppkt 2 pkt 2.4.2. lit. A Części II SWZ (załącznik nr 10 do SWZ). Dokumenty
muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia. 4. Wykaz 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, potwierdzającym spełnianie
warunku określonego w ppkt 2 pkt 2.4.1. lit. A Części II SWZ (załącznik nr 11 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 4 do SWZ. 2.
Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w pkt 1 lit. B
Części II SWZ (Załącznik Nr 6 do SWZ). 3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie określonym w pkt 2 lit. A Części II SWZ (Załącznik Nr 7 do SWZ). 4.
Zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w lit. D części II SWZ (jeżeli dotyczy) (Załącznik
nr 8 do SWZ); 5. Oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, o którym mowa w pkt 3 lit. E części II SWZ (jeżeli dotyczy) (Załącznik nr 9 do SWZ);
6. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez
mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów
złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia
również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych
wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego. 7. Oświadczenie czy wybór
oferty Wykonawcy będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego –
Wykonawca może zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w
odrębnym dokumencie.
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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. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach: 1) pieniądzu; 2) gwarancjach bankowych; 3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 4)
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 2020 r.
poz. 299). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek bankowy Zamawiającego:Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówNBP O/O
Warszawa Nr 40 1010 1010 0078 7813 9120 0000, z adnotacją „wadium - numer sprawy BBA-
2.262.10.2021”. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które
znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5.
Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 5.1. musi
obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie Pzp; 5.2. z jej treści powinno jednoznacznie wynikać
zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium; 5.3. powinno być nieodwołalne i
bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie; 5.4. termin obowiązywania gwarancji lub
poręczenia nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym
dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 5.5. w treści gwarancji lub poręczenia
powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania; 5.6. beneficjentem
gwarancji lub poręczenia jest: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; 5.7. w przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 ustawy Pzp),
Zamawiający wymaga, aby gwarancja lub poręczenie obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu gwarancji lub poręczenia) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Oferta Wykonawcy, który
nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona. Zasady
zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa 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 albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 2. i 3. części II lit. F SWZ, 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 postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SWZ 4.
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Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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:
Strony dopuszczają, poza zmianami wskazanymi w art. 455 Ustawy PZP, możliwość zmiany
Umowy bez obowiązku przeprowadzania nowego postępowania w następujących przypadkach i
zakresach: 1) zmiana terminu wykonania zamówienia lub innych postanowień Umowy (w tym
zmiana sposobu wykonywania Umowy, zmiana zakresu świadczenia wykonawcy i
odpowiadająca mu zmiana wynagrodzenia wykonawcy) wywołana wystąpieniem siły wyższej
mającej bezpośredni wpływ na terminowość i sposób wykonania niniejszej umowy; 2) zmiany
warunków realizacji i zakresu przedmiotowego Umowy niezbędne do prawidłowej realizacji
zamówienia związane z: zaistnieniem niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i
niezależnych od stron umowy okoliczności powodujących rezygnację lub wyłączenie z realizacji
określonego zakresu przedmiotu zamówienia korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego,
przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych
elementów przedmiotu zamówienia; 3) zmiany postanowień umowy związane ze: a) zmianą
danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) Strony Umowy i osób
reprezentujących Strony (w szczególności z powodu nieprzewidzianych zmian organizacyjnych,
choroby, wypadków losowych), b) zmianą numeru rachunku bankowego Wykonawcy
wskazanego w niniejszej Umowie, c) wystąpieniem oczywistych omyłek pisarskich i
rachunkowych w treści niniejszej umowy, d) zmianą w KRS, wpisie do CEiDG w trakcie realizacji
zamówienia dotyczące Wykonawcy, e) zmianą formy zabezpieczenia należytego wykonania
Umowy, f) zmianą zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w związku ze zmianą
warunków realizacji Umowy, 4) zmiany terminu wykonania zamówienia wskutek wystąpienia
okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w tym w szczególności wstrzymanie
realizacji Umowy z uwagi na: a) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów
prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy, b) nieprzekazanie
Wykonawcy terenu budowy w terminie wynikającym z § 6 ust. 1 Umowy lub wstrzymanie robót
nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego. 5) zmiany terminu wykonania zamówienia w
przypadkach zawartych w § 5 ust. 6 umowy, 6) zmiany wynagrodzenia w przypadkach
zawartych w § 9 ust. 3 umowy. 2. Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy
zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1.
Wniosek o zmianę postanowień niniejszej umowy musi być wyrażony w formie pisemnej na
zasadach wskazanych w art. 78 lub 78(1) Kodeksu cywilnego.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-14 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uokik.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 11:15
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12
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	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): 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 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że: 1.	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibę przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa; 2.	w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: iod@uokik.gov.pl; 3.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 4.	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 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, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6.	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem 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: a.	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b.	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c. 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, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; d.	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: a.	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b.	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; c.	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: BBA-2.262.10.2021
	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: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 182 dni
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
	4.3.6.) Waga: 30,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na roboty budowlane
	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
	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 2021 r. poz. 275), 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 (załącznik nr 5 do SWZ). 2. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych). 2. Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia na kwotę ubezpieczenia nie mniejsza niż 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych) (np. aktualna polisa OC); 3. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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, 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, potwierdzającym spełnianie warunku określonego w ppkt 2 pkt 2.4.2. lit. A Części II SWZ (załącznik nr 10 do SWZ). Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia. 4. Wykaz 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, potwierdzającym spełnianie warunku określonego w ppkt 2 pkt 2.4.1. lit. A Części II SWZ (załącznik nr 11 do SWZ).
	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: 2021-05-14 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uokik.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-14 11:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-12



