
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla
zadania pod nazwą: ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rydułtowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Terroru 36

1.5.2.) Miejscowość: Rydułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 324537411

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rydultowy.pl

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

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej dla
zadania pod nazwą: ,,Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach – etap I”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3813e163-7762-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00020792/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-17 08:12

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00015788/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Pełnienie nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej
dla zadania pod nazwą: „Modernizacja budynku SP2 w Rydułtowach – etap I

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/pn/rydultowy

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/rydultowy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu)
https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy
posługiwać się znakiem sprawy względnie ID postępowania.
3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się Regulaminem dla Użytkowników
(Wykonawców) dostępnego na portal_ https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy.
4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to
przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z
włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o
przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej
rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.
5. Kodowanie i czas: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na platformie nie jest widoczny dla
Zamawiającego, gdyż jest przechowywany na osobnym szyfrującym serwerze i zaszyfrowany.
Możliwość pobrania plików przez Zamawiającego następuje po upłynięciu terminu otwarcia ofert oraz
ich odszyfrowaniu w systemie. Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą
do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w kolumnie dotyczącej
danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty".
6. Komunikacja przez "Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do treści wysyłanej wiadomości plików
lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego katalogu
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w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.
Zamawiający, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o
udzieleniezamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo -
aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,
4) włączona obsługa JavaScript,
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
6) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art.
125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej 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 RODO informuję, że: 1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą w urzędzie
miasta przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, tel.: (032) 4537411, faks: (032) 4537410, e-mail:
um@rydultowy.pl, adres internetowy: www.rydultowy.pl,
2) inspektor ochrony danych jest dostępny pod numerem (032 4537480) oraz pod adresem e-mailowym
iod@rydultowy.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w
trybie podstawowym dla zadania j.w. 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz
art. 74 ust.1 ustawy Pzp, 5) 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, 6)
obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z
ustawy, 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy wykonanie
obowiązków, o których mowa w art.15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie
dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych
informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
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umowy w zakresie niezgodnym z 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;Wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, W przypadku gdy wniesienie
żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia
RODOspowodujeograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania
lub
załącznikach
do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie
udostępnia tych danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2
rozporządzenia RODO. Udostępnianie, o którym mowa powyżej, ma zastosowanie do wszystkich
danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których
mowa w ust. 3 i art. 18 ust. 3-6, stosuje się odpowiednio,
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.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień
umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BP.271.000001.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 13718,61 PLN

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

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
robotami budowlanymi: 
1) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
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gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; przy czym do spełniania warunku
wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych
i wentylacyjnych,
2) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczeń,
3) w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, w
ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 –
etap I”.
2. W zakresie branży konstrukcyjno – budowlanej nadzór inwestorski zapewniony jest przez
Urząd Miasta Rydułtowy. 
3. Nadzorowane roboty obejmują rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach o klatkę
schodową, przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń segmentu „A” w
budynku szkoły na pomieszczenia przedszkolne, wykonanie utwardzeń (4 miejsca parkingowe,
w tym również plac do zawracania) oraz przebudowę instalacji hydrantowej w całym budynku
szkoły, na podstawie Decyzji   o pozwoleniu na budowę nr 1499/21 z dnia 05.08.2021 r.
UWAGA: Zakres zamówienia obejmuje tylko część dokumentacji projektowej objętej
pozwoleniem na budowę, tzn.: adaptacja części pomieszczeń parteru na oddziały przedszkole,
budowa nowej klatki schodowej oraz przebudowa instalacji hydrantowej w całym budynku w
ramach rozbudowy, przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części pomieszczeń
budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach. 
4. Nadzór prowadzony będzie nad wykonaniem robót budowlanych obejmujących: 
1) budowę nowej klatki schodowej zlokalizowanej w narożniku pomiędzy segmentem A
a łącznikiem Szkoły Podstawowej nr 2 w Rydułtowach. Projektowana klatka schodowa będzie
czterokondygnacyjna, podpiwniczona, na rzucie posiadać będzie kształt prostokąta o wymiarach
6,23 m x 9,4 m i kącie dachu 5st. 
Obiekt zostanie funkcjonalnie połączony z częścią istniejącą poprzez wykonanie otworów
drzwiowych łączących klatkę schodową z kondygnacjami w segmencie A oraz na poziomie
parteru w łączniku. Wewnątrz klatki projektuje się platformę pionową, która zapewni dostęp
osobom niepełnosprawnym. W związku z realizacją nowej zewnętrznej klatki schodowej
konieczna jest przebudowa złącza kablowego oraz przyłącza wody do budynku szkoły,
2) adaptację pomieszczeń części parteru budynku w segmencie A szkoły na oddziały
przedszkolne polegającą na przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania części
pomieszczeń parteru w celu wydzielenia pomieszczeń przedszkolnych. Projektowanych jest 5
oddziałów przedszkolnych wraz z toaletami oddziałowymi, szatniami, pokojem nauczycielskim,
magazynem oraz toaletą dla nauczycieli, 
3) likwidację wewnętrznej klatki schodowej i wykonanie stropów oraz posadzek w jej miejsce, 
4) wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej, 
5) wykonanie nowych posadzek i warstw wykończeniowych w projektowanych przedszkolnych
pomieszczeniach, 
6) przeniesienie czterech pomieszczeń z parteru szkoły na pierwsze i drugie piętro segmentu A
szkoły,
7) wydzielenie pomieszczenia technicznego na potrzeby przebudowanego przyłącza wody
w piwnicy segmentu A, 
8) wykonanie fragmentu utwardzenia, które zapewni wozowi bojowemu straży pożarnej miejsce
do zawrócenia z wydzielonej drogi przeciwpożarowej wraz z 4 miejscami parkingowymi. Droga
przeciwpożarowa zostaje wydzielona na istniejącym utwardzeniu. Dodatkowo wymianę
fragmentów dojść utwardzonych – droga,
9) wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją wraz z pionami, wymianę
instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z pionami, wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz
z grzejnikami, armaturą i pionami, instalację wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej wyciągowej,
instalację chłodu w systemie VRV na czynniku ziębniczym R410A w obrębie remontowanego
parteru i pierwszego piętra w segmencie A szkoły.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00020792/01 z dnia 2022-01-17

2022-01-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi



10) przebudowę instalacji hydrantowej w całym budynku szkoły.
5. Zakres robót obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiórkowe,
3) roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne,
4) roboty pomiarowe,
5) roboty montażowe, 
6) roboty murarskie, 
7) wznoszenie konstrukcji budynków, 
8) wykonywanie pokryć dachowych, 
9) roboty izolacyjne, 
10) izolację cieplną, 
11) roboty w zakresie stolarki budowlanej, 
12) kładzenie i wykładanie podłóg, 
13) roboty malarskie, 
14) roboty przy wznoszeniu rusztowań, 
15) roboty ciesielskie.
6. Szczegółowe obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają z § 1 i § 2 projektu
umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 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: Procentowo

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:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: doświadczenie inspektora w branży instalacyjnej

4.3.6.) Waga: 40,00

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
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

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) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym; 
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem:

a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; przy czym do
spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie instalacji wodociągowych
kanalizacyjnych,cieplnych i wentylacyjnych,
b) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych bez ograniczeń,
c) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
telekomunikacyjnych.

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:
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 (art. 108 ust. 1 ustawy Pzp).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: • 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-
załącznik nr 4 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) formularz oferty – wg wzoru na załączniku nr 1,
2) doświadczenie inspektora w branży instalacyjnej – wg wzoru na załączniku nr 1a,
3) oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy występujący
wspólnie (uwaga dotyczy tylko konsorcjum) – wg wzoru na załączniku nr 3,
4) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dołączyć jeżeli
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Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich,
5) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności
uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
nie ustanawia się szczegółowych wymagań

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. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiana postanowień umownych niepowodująca konieczności przeprowadzenia nowego
postępowania jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach opisanych w ust. 3–6, a także w
razie zaistnienia przesłanek wynikających z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 i ust. 2 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu
umowy z wykonawcą robót na zasadach i w przypadkach określonych w umowie zawartej z
wykonawcą robót w trybie przepisów ustawy Pzp. Zmiana terminu realizacji umowy nie wpływa
na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.
4. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia w przypadku wystąpienia
robót dodatkowych. Wynagrodzenie umowne zostanie zwiększone proporcjonalnie do wartości
nadzorowanych robót dodatkowych. 
5. Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta
jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć,
ciężka choroba, wypadek itp., i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały
analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli
zmiana będzie dotyczyła osób inspektora w branży instalacyjnej, którego doświadczenie było
oceniane na etapie oferty – nowy inspektor winien posiadać analogiczne doświadczenie w
nadzorowaniu, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie
inspektora nadzoru w branży instalacyjnej. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy
przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych
wymogów. 
6. Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia stanu
wyjątkowego, epidemicznego, epidemii uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy
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zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-01-26 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-01-26 12:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-02-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający do wykonawcy (Dz. U. poz.
2415).
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
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	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
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	4.3.6.) Waga: 40,00
	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
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 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 (art. 108 ust. 1 ustawy Pzp).
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: • 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- załącznik nr 4 do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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