Ogłoszenie nr 2022/BZP 00339104/01 z dnia 2022-09-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Koniusza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Koniusza
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351555051
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Koniusza 55
1.5.2.) Miejscowość: Koniusza
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-104
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
1.5.7.) Numer telefonu: 123869100
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@koniusza.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koniusza.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:

Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Koniusza
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dd531472-2f4d-11ed-8832-4e4740e186ac
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00339104/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-08 11:31
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008337/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 „Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na w terenie Gminy Koniusza” z podziałem na 3 części
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 2 ustawy
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SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza
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: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza 2. Komunikacja między
zamawiającym a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza Wyślij wiadomość do zamawiającego. Za datę przekazania
(wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem
platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że
wiadomość została wysłana do zamawiającego. 3.Szczegółowe uregulowania w zakresie korespondencji zawarte są w Dziale X.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. 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 udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne
umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl tj.:
1.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
1.2 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,
1.3 zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
1.4 włączona obsługa JavaScript,
1.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
1.6 Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
1.7 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.
2. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
2.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone
w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod ww. adresem
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2.2 zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod ww. adresem.
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): Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO. Zamawiający informuje, że:1)Administratorem danych
osobowych w Urzędzie Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 jest Wójt Gminy Koniusza. 2)Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO, Urząd
Gminy Koniusza wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych - Pana Pawła Chochół z którym można skontaktować się
poprzez e-mail:pchochol@pc-consulting.com.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 z dopiskiem
Inspektor Ochrony Danych Osobowych, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.3)Dane osobowe będą
przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego.
Pełny tekst klauzuli RODO zawarty jest w dziale XXIII SWZ.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ograniczenia stosowania znajdują się w pełnym tekście klauzuli RODO zawartej w dziale
XXIII SWZ.

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: Z.P.271.11.2022
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
4.1.9.) Liczba części: 3
4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:
Część 1
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Domu Ludowego z Glewie” obejmująca: ocieplenie elewacji
styropianem - 284,70m2, wymianę rynien na PCV dł 48mb, rur spustowych 30,40mb, wykonanie podbitki blaszanej 28m2,
wykonanie 10 szt. parapetów z blachy powlekanej. Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót wykonanym
przez kierownika budowy Grzegorza Kowal oraz rysunkach wykonanych przez arch. Pawła Srogę (załącznik nr 6.1 do
SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 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:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Opis kryterium „Cena brutto” (cena ofertowa brutto)
Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez wykonawcę w punkcie II. Przedmiot oferty pkt 1. Formularza oferty.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60% (waga kryterium)
Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (wraz z podatkiem VAT).
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
Opis kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”
Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji,
podanego przez wykonawcę w punkcie II. Przedmiot oferty pkt 2. Formularza Oferty (należy wpisać 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60
miesięcy).
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji na wykonane roboty budowlane tylko w pełnych miesiącach: tj. 36 miesięcy, 48
miesięcy lub 60 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji na wykonane roboty budowlane dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 60 miesięczny i taki zostanie uwzględniony w Umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40,00 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym:
za 60 miesięczny okres gwarancji (lub więcej) - 40,00 pkt,
za 48 miesięcy okres gwarancji - 20,00 pkt,
za 36 miesięczny okres gwarancji - 0,00 pkt.
Jeżeli wykonawca w punkcie II (przedmiot oferty) pkt 2. Formularza oferty nie poda okresu gwarancji na wykonane roboty

2022-09-08 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00339104/01 z dnia 2022-09-08

budowlane, wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane 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
Część 2
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Budziejowicach” obejmująca: ocieplenie
elewacji 155,60m2 styropianem o gr 15 cm, rur spustowych 6,40mb, wymiana drzwi i bramy garażowej, montaż parapetów
4 szt. z blachy powlekanej. Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót wykonanym przez kierownika
budowy Grzegorza Kowal oraz rysunkach wykonanych przez arch. Pawła Srogę (załącznik nr 6.2 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45421152-4 - Instalowanie ścianek działowych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 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:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Opis kryterium „Cena brutto” (cena ofertowa brutto)
Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez wykonawcę w punkcie II. Przedmiot oferty pkt 1. Formularza oferty.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60% (waga kryterium)
Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (wraz z podatkiem VAT).
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
Opis kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”
Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji,
podanego przez wykonawcę w punkcie II. Przedmiot oferty pkt 2. Formularza Oferty (należy wpisać 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60
miesięcy).
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji na wykonane roboty budowlane tylko w pełnych miesiącach: tj. 36 miesięcy, 48
miesięcy lub 60 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy od dnia
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podpisania końcowego protokołu odbioru.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji na wykonane roboty budowlane dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 60 miesięczny i taki zostanie uwzględniony w Umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40,00 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym:
za 60 miesięczny okres gwarancji (lub więcej) - 40,00 pkt,
za 48 miesięcy okres gwarancji - 20,00 pkt,
za 36 miesięczny okres gwarancji - 0,00 pkt.
Jeżeli wykonawca w punkcie II (przedmiot oferty) pkt 2. Formularza oferty nie poda okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane, wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane 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
Część 3
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Termomodernizacja budynku Świetlicy wiejskiej w Muniaczkowicach” obejmująca: ocieplenie
elewacji 329,46m2 styropianem o gr 15 cm, wymianę 2 szt. drzwi zewnętrznych, malowanie 1 szt. bramy garażowej,
parapety 4,05m2, do wykonania demontaż
i ponowny montaż rur spustowych 14,50mb, wykonanie instalacji elektrycznej zewnętrznej dla 4 szt. lamp na budynku.
Szczegółowy zakres robót znajduje się w przedmiarze robót wykonanym przez kierownika budowy Grzegorza Kowal oraz
rysunkach wykonanych przez arch. Pawła Srogę (załącznik nr 6.3 do SWZ).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45421131-1 - Instalowanie drzwi
45442180-2 - Powtórne malowanie
45442190-5 - Usuwanie warstwy malarskiej
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przez komisję przetargową w skali 100,00 punktowej.
Przyjmuje się, że 1% = 1 pkt i tak zostanie przeliczona liczba uzyskanych punktów.
Opis kryterium „Cena brutto” (cena ofertowa brutto)
Kryterium „Cena brutto” będzie rozpatrywane na podstawie całkowitej ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez wykonawcę w punkcie II. Przedmiot oferty pkt 1. Formularza oferty.
Cena będzie oceniana metodą punktową wg wzoru:
Cena najniższa ze wszystkich ofert / Cena oferty badanej x 100 pkt x 60% (waga kryterium)
Do oceny przyjmuje się cenę oferty brutto (wraz z podatkiem VAT).
Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 60,00 punktów.
Opis kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane”
Kryterium „Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane” będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego okresu gwarancji,
podanego przez wykonawcę w punkcie II. Przedmiot oferty pkt 2. Formularza Oferty (należy wpisać 36 miesięcy, 48 miesięcy lub 60
miesięcy).
Wykonawca może zaproponować okres gwarancji na wykonane roboty budowlane tylko w pełnych miesiącach: tj. 36 miesięcy, 48
miesięcy lub 60 miesięcy.
Najkrótszy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wymagany przez zamawiającego wynosi 36 miesięcy od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru.
Najdłuższy możliwy okres gwarancji na wykonane roboty budowlane uwzględniony do oceny ofert wynosi 60 miesięcy od dnia
podpisania końcowego protokołu odbioru.
Jeżeli wykonawca zaproponuje okres gwarancji na wykonane roboty budowlane dłuższy niż 60 miesięcy, do oceny ofert zostanie
przyjęty okres 60 miesięczny i taki zostanie uwzględniony w Umowie z wykonawcą.
W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 40,00 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane zgodnie z poniższym:
za 60 miesięczny okres gwarancji (lub więcej) - 40,00 pkt,
za 48 miesięcy okres gwarancji - 20,00 pkt,
za 36 miesięczny okres gwarancji - 0,00 pkt.
Jeżeli wykonawca w punkcie II (przedmiot oferty) pkt 2. Formularza oferty nie poda okresu gwarancji na wykonane roboty
budowlane, wykonawca otrzyma 0,00 pkt.
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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na wykonane 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: Nie
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

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: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i
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zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Przepisy Pzp oraz SWZ dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie z art. 125 ust. 1 Pzp składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

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:

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności. Zamawiający poza możliwością zmiany na podstawie art. 455 Pzp, przewiduje również możliwość
dokonania zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
1) uzasadnionej zmiany terminu zakończenia realizacji umowy, o którym mowa w §2 ust. 1 umowy, jeżeli niedotrzymanie
terminu pierwotnego stanowi konsekwencję:
a) działania osób trzecich uniemożliwiające wykonywanie zamówienia,
b) okoliczności związanych z pandemią Covid-19, jeżeli jej skutki będą miały wpływ na należyte wykonanie umowy w
terminie,
c) wystąpienia tzw. siły wyższej, za którą uważa się wszelkie nieznane stronom w chwili zawierania umowy zdarzenia,
zaistniałe niezależnie od woli stron, i na których zaistnienie strony nie miały żadnego wpływu jak np. wojna, atak
terrorystyczny, epidemie, pożar, strajki, awarie, zarządzenia władz, wystąpienie wyjątkowo nie sprzyjających warunków
atmosferycznych uniemożliwiających wykonawcy należyte wykonanie robót budowlanych min.: długotrwała śnieżyca,
długotrwałe bądź intensywne opady deszczu, niskie temperatury, powódź,
d) wystąpienia innych, nie wymienionych powyżej okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo
zachowania należytej staranności.
W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1) lit. a) do d) skutkujących niemożnością dotrzymania
terminu określonego w §2 ust. 1 umowy, termin ten może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do
zakończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty.
Strona powołująca się na okoliczności zawarte w pkt 1) lit. a) do d), obowiązana jest zawiadomić drugą stronę na piśmie
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie do 7 dni od zaistnienia ww. zdarzeń pod rygorem utraty prawa powołania się
na okoliczności stanowiące przesłankę do zmiany umownego terminu. Warunkiem zmiany terminu realizacji umowy jest
wyrażenie pisemnej zgody przez zamawiającego.
Zmiana terminu realizacji umowy zobowiązuje wykonawcę do zachowania ciągłości zabezpieczenia należytego wykonania
umowy na okres wynikający ze zmiany umowy zgodnie z postanowieniami §13 umowy.
2) w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz urzędowej zmiany minimalnego wynagrodzenia
za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez
wykonawcę. Wykonawca musi udowodnić wpływ ww. zmiany na wysokość wynagrodzenia umownego,
3) zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawcę, jak również powierzenia podwykonawcom innej
części zamówienia niż wskazana w ofercie wykonawcy oraz wprowadzenia podwykonawcy robót w sytuacji, gdy oferta
wykonawcy nie zawierała wskazania podwykonawcy ani części zamówienia, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza
on powierzyć podwykonawcy - za uprzednią zgodą zamawiającego
i z zachowaniem zasad dotyczących podwykonawstwa określonych
w niniejszej umowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-23 08:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/koniusza
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-23 08:05
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-22
8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:
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Część 1 : Tak
Część 2 : Tak
Część 3 : Tak
8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3
8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

cena, okres gwarancji na wykonane roboty budowlane
SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Dodatkowe obligatoryjne przesłanki wykluczenia:
- art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 835) zamawiający
wykluczy z postępowania wykonawcę.:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006
i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww. ustawy, 2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.
593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww.
ustawy,3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37) ustawy z dnia29 września 1994 r. o
rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3) ww. ustawy.
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