
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie –
etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Lesznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411102917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Kościuszki 4B

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 655296834

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.tyczynska@powiat-leszczynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat-leszczynski.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie –
etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cac58616-96c8-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030077/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09 10:52
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001888/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie – etap II

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski

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/powiat_leszczynski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski 2. Postępowanie prowadzone jest w języku
polskim.3. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym składanie oświadczeń,
wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego” dostępnego na platformazakupowa.pl 4. 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.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany
specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie
w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest
konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem
platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy. 6. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma
obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl
przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie
może trafić do folderu SPAM. 7. 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 (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa
niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.: a)
stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego
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nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich
nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer
minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat
Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za
pomocą protokołu TLS 1.3. g) 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. 8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego: b) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin"
oraz uznaje go za wiążący, b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej
pod linkiem. 9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna
się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij
wiadomość do zamawiającego”). 10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z
platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu
platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1 ze zm.), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest Starosta Leszczyński, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno;2) w prawach
związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych w
Starostwie Powiatowym w Lesznie - kontakt iod@powiat-leszczynski.pl, 65 529-68-36;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 spoczywający na Starostwie Powiatowym w Lesznie jako jednostce
sektora finansów publicznych;4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,
którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze
zm.), dalej „ustawa 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 ustawowym 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 (w przypadku, gdy skorzystanie z
tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać
Pan/Pani zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia albo
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia); b) na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa
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do sprostowania 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 (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); 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, o której mowa w art. 77 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp. 1. 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.
2. 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

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: OR.VI.272.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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: 4

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

Przebudowa dachu budynku nr 2 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie1.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru zabytków
decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego 1965 r. pod nr
65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania
zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest
do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.3. Pozwolenie Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót budowlanych przy
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zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do SWZ.4. Pozwolenia na
prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Leszczyńskiego stanowią załącznik do
SWZ.5. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie zostaną wyłączone z
eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.6. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie
mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu Zamawiającego, a w
szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący koniecznym
następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac.7. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SWZ.8.
Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa
w art. 131 ust. 2 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 52 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: 1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC];
kryterium obejmuje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu
ofert.; skala punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium
„cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki gwarancji –
waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin usunięcia wad
[G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium „warunki gwarancji”;
suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40 pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala
punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty
odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta
z gwarancją 5 lat i więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak
deklaracji okresu gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie
art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania
ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin
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usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w
okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad uniemożliwiających
zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia zostanie uregulowany
odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a maksymalny termin - 8 dni. Termin
usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w
krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7
dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt. Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu
ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca
zadeklaruje termin na usunięcie wad krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla
celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. –
zgodnie z ofertą.c)czas usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas
reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek
wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia usterek
wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz. Termin usunięcia
wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów 0-
10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz.
czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks. ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w
dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającemu opisano w rozdziale XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może
przyznać Wykonawcy to 100 pkt. Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu
oferty składa się z 2 elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym
z kryteriów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w
kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała najwyższą liczbę
punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części
zamówienia.

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: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC]; kryterium obejmuje
cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu ofert.; skala
punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium
„cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki
gwarancji – waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin
usunięcia wad [G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium
„warunki gwarancji”; suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40
pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na
przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat.
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru
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przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta z gwarancją 5 lat i
więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak deklaracji okresu
gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226
ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania
ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin
usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez
Zamawiającego w okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad
uniemożliwiających zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia
zostanie uregulowany odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a
maksymalny termin - 8 dni. Termin usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje
usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7 dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt.
Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem
oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca zadeklaruje termin na usunięcie wad
krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla celów porównania złożonych
ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.c)czas
usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji
Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek
wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia
usterek wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz.
Termin usunięcia wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez
Zamawiającego. Skala punktów 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w
czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz. czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks.
ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki
gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu opisano w rozdziale
XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy to 100 pkt.
Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z 2
elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym z kryteriów
pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w
kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała
najwyższą liczbę punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru
najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia.

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

Przebudowa dachu budynku nr 5 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie1.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru zabytków
decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego 1965 r. pod nr
65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania
zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest
do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.3. Pozwolenie Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do SWZ.4. Pozwolenia na
prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Leszczyńskiego stanowią załącznik do
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SWZ.5. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie zostaną wyłączone z
eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.6. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie
mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu Zamawiającego, a w
szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący koniecznym
następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac.7. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SWZ.8.
Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa
w art. 131 ust. 2 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 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: 1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC];
kryterium obejmuje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu
ofert.; skala punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium
„cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki gwarancji –
waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin usunięcia wad
[G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium „warunki gwarancji”;
suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40 pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala
punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty
odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta
z gwarancją 5 lat i więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak
deklaracji okresu gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie
art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania
ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin
usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w
okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad uniemożliwiających
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zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia zostanie uregulowany
odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a maksymalny termin - 8 dni. Termin
usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w
krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7
dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt. Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu
ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca
zadeklaruje termin na usunięcie wad krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla
celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. –
zgodnie z ofertą.c)czas usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas
reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek
wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia usterek
wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz. Termin usunięcia
wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów 0-
10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz.
czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks. ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w
dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającemu opisano w rozdziale XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może
przyznać Wykonawcy to 100 pkt. Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu
oferty składa się z 2 elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym
z kryteriów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w
kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała najwyższą liczbę
punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części
zamówienia.

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: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC]; kryterium obejmuje
cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu ofert.; skala
punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium
„cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki
gwarancji – waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin
usunięcia wad [G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium
„warunki gwarancji”; suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40
pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na
przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat.
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta z gwarancją 5 lat i
więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak deklaracji okresu
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gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226
ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania
ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin
usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez
Zamawiającego w okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad
uniemożliwiających zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia
zostanie uregulowany odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a
maksymalny termin - 8 dni. Termin usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje
usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7 dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt.
Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem
oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca zadeklaruje termin na usunięcie wad
krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla celów porównania złożonych
ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.c)czas
usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji
Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek
wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia
usterek wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz.
Termin usunięcia wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez
Zamawiającego. Skala punktów 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w
czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz. czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks.
ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki
gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu opisano w rozdziale
XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy to 100 pkt.
Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z 2
elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym z kryteriów
pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w
kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała
najwyższą liczbę punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru
najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia.

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

Przebudowa dachu budynku nr 7 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie1.
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru zabytków
decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego 1965 r. pod nr
65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne działania
zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.2.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za
wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca zobowiązany jest
do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.3. Pozwolenie Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót budowlanych przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do SWZ.4. Pozwolenia na
prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Leszczyńskiego stanowią załącznik do
SWZ.5. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie zostaną wyłączone z
eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.6. Prace prowadzone przez Wykonawcę nie
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mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu Zamawiającego, a w
szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż będący koniecznym
następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych prac.7. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie budowlanym oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do SWZ.8.
Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa
w art. 131 ust. 2 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 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: 1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC];
kryterium obejmuje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu
ofert.; skala punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium
„cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki gwarancji –
waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin usunięcia wad
[G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium „warunki gwarancji”;
suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40 pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala
punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty
odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta
z gwarancją 5 lat i więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak
deklaracji okresu gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie
art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania
ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin
usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w
okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad uniemożliwiających
zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia zostanie uregulowany
odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a maksymalny termin - 8 dni. Termin
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usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w
krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7
dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt. Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu
ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca
zadeklaruje termin na usunięcie wad krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla
celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. –
zgodnie z ofertą.c)czas usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas
reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek
wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia usterek
wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz. Termin usunięcia
wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów 0-
10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz.
czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks. ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w
dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającemu opisano w rozdziale XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może
przyznać Wykonawcy to 100 pkt. Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu
oferty składa się z 2 elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym
z kryteriów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w
kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała najwyższą liczbę
punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części
zamówienia.

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: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC]; kryterium obejmuje
cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu ofert.; skala
punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium
„cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki
gwarancji – waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin
usunięcia wad [G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium
„warunki gwarancji”; suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40
pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na
przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat.
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta z gwarancją 5 lat i
więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak deklaracji okresu
gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226
ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania
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ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin
usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez
Zamawiającego w okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad
uniemożliwiających zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia
zostanie uregulowany odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a
maksymalny termin - 8 dni. Termin usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje
usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7 dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt.
Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem
oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca zadeklaruje termin na usunięcie wad
krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla celów porównania złożonych
ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.c)czas
usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji
Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek
wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia
usterek wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz.
Termin usunięcia wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez
Zamawiającego. Skala punktów 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w
czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz. czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks.
ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki
gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu opisano w rozdziale
XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy to 100 pkt.
Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z 2
elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym z kryteriów
pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w
kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała
najwyższą liczbę punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru
najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia.

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 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa dachu budynku nr 10 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru
zabytków decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego
1965 r. pod nr 65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne
działania zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót
i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.3. Pozwolenie
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do SWZ.4.
Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Leszczyńskiego
stanowią załącznik do SWZ.5. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie
zostaną wyłączone z eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.6. Prace prowadzone
przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu
Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż
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będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych
prac.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie
budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do
SWZ.8. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o
której mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 77 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: 1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC];
kryterium obejmuje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu
ofert.; skala punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium
„cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki gwarancji –
waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin usunięcia wad
[G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium „warunki gwarancji”;
suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40 pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala
punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty
odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia
podpisania protokołu odbioru przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta
z gwarancją 5 lat i więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak
deklaracji okresu gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie
art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania
ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin
usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w
okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad uniemożliwiających
zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia zostanie uregulowany
odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a maksymalny termin - 8 dni. Termin
usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego.
Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w
krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7
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dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt. Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu
ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca
zadeklaruje termin na usunięcie wad krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla
celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. –
zgodnie z ofertą.c)czas usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas
reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek
wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia usterek
wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz. Termin usunięcia
wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów 0-
10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz.
czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks. ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w
dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić
Zamawiającemu opisano w rozdziale XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może
przyznać Wykonawcy to 100 pkt. Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu
oferty składa się z 2 elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym
z kryteriów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w
kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada
wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała najwyższą liczbę
punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części
zamówienia.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC]; kryterium obejmuje
cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu ofert.; skala
punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium
„cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki
gwarancji – waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin
usunięcia wad [G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium
„warunki gwarancji”; suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40
pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na
przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat.
Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta z gwarancją 5 lat i
więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak deklaracji okresu
gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226
ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania
ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin
usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez
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Zamawiającego w okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad
uniemożliwiających zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia
zostanie uregulowany odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a
maksymalny termin - 8 dni. Termin usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia
zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje
usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez
Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7 dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt.
Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem
oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca zadeklaruje termin na usunięcie wad
krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla celów porównania złożonych
ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.c)czas
usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji
Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek
wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia
usterek wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz.
Termin usunięcia wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez
Zamawiającego. Skala punktów 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w
czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz. czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks.
ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki
gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu opisano w rozdziale
XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy to 100 pkt.
Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z 2
elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym z kryteriów
pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w
kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która
odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała
najwyższą liczbę punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru
najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia.

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 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

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 udziału w
postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający
nie określa warunku w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określa
warunku w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek
dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej, jeśli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia nie mniejszą niż:a) 200 000,00 zł, w
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przypadku ubiegania się o udzielenie jednej części zamówienia,b) 500 000,00 zł, w przypadku
ubiegania się o udzielenie więcej niż jednej części zamówienia.4) zdolności technicznej lub
zawodowejWykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli
Wykonawca wykaże, że:a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej jedną
robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto (niezależnie od liczby części,
o które ubiega się Wykonawca) i zakresie podobnym do przedmiotu zamówienia, czyli
obejmujące roboty dekarskie w obiekcie zabytkowym; b) wykaże, że osoba wyznaczona na
kierownika budowy posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego
oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych
przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego
instytucją kultury zgodnie z pozwoleniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków nr 266/2020/A.

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. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) odpisu
lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII SWZ, danych umożliwiających dostęp do tych
dokumentów. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust.
1 powyżej składa: a) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono
upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego
działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury–
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit.
a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art.
108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio
w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem
sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego,
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których
mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla
dokumentów wymienionych powyżej. 3. Dokumenty podmiotów trzecich: 1) Zamawiający, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w
postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących
się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w
oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IX SWZ, danych umożliwiających dostęp do tych
dokumentów. 2) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art.
118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zapisy ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę,
którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni
od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia,
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,
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których wymaga Zamawiający: 1) w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaga się dokumentów potwierdzających, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2) w
celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej: a)
wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b) wykaz robót budowlanych
wykonanych nie wcześniej iż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te
zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub 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.

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

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą: 1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1ustawy Pzp), 2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o
niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - jeśli Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału
w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 3)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby - jeśli Wykonawca w celu wykazania
spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, 4) Oświadczenie dot. rodzajów robót wykonywanych przez
poszczególne podmioty występujące wspólnie - w przypadku oferty składanej wspólnie przez
Wykonawców, 5) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa
pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 6) kosztorys ofertowy, 7)
protokół z odbycia wizji lokalnej

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:
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 zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. 2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.3) W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się
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o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4) W przypadku, o
którym mowa w pkt 3) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień umowy dotyczących:1)
aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu
siedziby, zmianę formy prawnej Wykonawcy itp.,2) terminu (realizacji zamówienia) zakończenia
robót będących przedmiotem niniejszej umowy może ulec wydłużeniu, jednak nie później niż do
dnia 24 sierpnia 2021 r. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, w
szczególności w przypadku:a) gdy Wykonawca nie może zrealizować przedmiotu umowy z
powodu oczekiwania na dostawę materiałów lub osprzętu niezbędnego do prawidłowego
wykonania przedmiotu umowy lub z powodu innych ograniczeń wynikających z faktu
wprowadzenia stanu epidemii COVID-19;b) wystąpienia warunków atmosferycznych
uniemożliwiających prowadzenie robót będących przedmiotem umowy w sposób gwarantujący
ich prawidłowe wykonanie;3) zmiany Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca
wykonuje przedmiot umowy na innego, dysponującego co najmniej porównywalnym
doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym niż podwykonawca wskazany w
zawartej umowie. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego
zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany
wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 4) rozszerzenia zakresu
podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.2. Warunki dokonania
zmian: 1) strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczności, na które powołuje się, jako podstawę zmiany
umowy,2) wniosek o zmianę postanowień umowy musi być sporządzony na piśmie,3) wniosek, o
którym mowa w pkt. 2 musi zawierać:a) opis propozycji zmiany,b) uzasadnienie zmiany,c) opis
wpływu zmiany na warunki realizacji umowy.4) zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w
formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

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: 2021-04-29 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zgodnie z art. 95 ust. 1 Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących następujące czynności w
realizacji przedmiotu zamówienia: tynkowanie, roboty malarskie.2. W celu weryfikacji
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących wskazane przez Zamawiającego w ust. 1 czynności w zakresie realizacji
zamówienia, Zamawiający przewiduje możliwość żądania od Wykonawcy lub Podwykonawcy
następujących dokumentów:1) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o pracę,2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii
umowy o pracę zatrudnionego pracownika,3) listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o
pracę- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 3.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wykonujących wskazane
powyżej czynności przez cały okres realizacji wykonywanych przez niego zadań, w
szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów wymienionych w ust. 2. Kontrola
może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. 4. Nieprzedłożenie
przez Wykonawcę, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, dokumentów o których mowa
w ust. 2, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników
świadczących pracę na podstawie stosunku pracy i skutkować będzie naliczeniem przez
Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki. 5. Realizacja zadania
„Rydzyna, oficyny zamkowe (XVIII w.) obecna siedziba Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Rydzynie im. Franciszka Ratajczaka przebudowa dachów budynków
Ośrodka etap II” będącego przedmiotem zamówienia będzie dofinansowana z Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona zabytków.6. Zamawiający
wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o której mowa w art. 131
ust. 2 Pzp.7. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zamiar dokonania wizji
lokalnej telefonicznie. 8. Z odbycia wizji lokalnej należy sporządzić protokół, którego wzór
stanowi załącznik do SWZ.9. Protokół z odbycia wizji lokalnej należy dołączyć do oferty.10.
Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp Zamawiający odrzuci ofertę złożoną bez odbycia wizji
lokalnej.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC]; kryterium obejmuje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu ofert.; skala punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium „cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki gwarancji – waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin usunięcia wad [G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium „warunki gwarancji”; suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40 pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta z gwarancją 5 lat i więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak deklaracji okresu gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad uniemożliwiających zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia zostanie uregulowany odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a maksymalny termin - 8 dni. Termin usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7 dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt. Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca zadeklaruje termin na usunięcie wad krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.c)czas usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia usterek wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz. Termin usunięcia wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz. czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks. ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu opisano w rozdziale XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy to 100 pkt. Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z 2 elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym z kryteriów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała najwyższą liczbę punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia.
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.Kryteria oceny ofert: 1)cena brutto oferty – waga kryterium 60pkt. [PC]; kryterium obejmuje cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wyliczoną na podst. kosztorysu ofert.; skala punktów: 0-60 pkt; liczba pkt liczona wg wzoru: PC=(Cn:Cb)x60pkt; (PC – pkt w kryterium „cena”, Cn – najniższa oferowana cena brutto, Cb – cena brutto badanej oferty) 2)warunki gwarancji – waga kryterium 40pkt. [PG]; oceniane będą subkryteria: okres gwarancji [G1], termin usunięcia wad [G2], czas usunięcia usterek [G3]; PG = G1 + G2 + G3; (PG – pkt w kryterium „warunki gwarancji”; suma punktów przyznanych w subkryteriach; skala punktów 0- 40 pkt)a)okres gwarancji [G1] - skala punktów: 0-20 pkt. Minimal. wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 3 lata od daty odbioru przedmiotu zam., a maksymalny 5 lat. Okres gwarancji należy podać w pełnych latach, od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu zam. Zamawiający przyzna pkt w następujący sposób: -oferta z gwarancją 5 lat i więcej -20pkt, - oferta z 4letnią gwarancją -10pkt, − oferta z 3letnią -0pkt. Brak deklaracji okresu gwarancji w ofercie lub gwarancja poniżej 3 lat spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeżeli wykonawca zadeklaruje okres gwarancji powyżej 5 lat dla porównania ofert, przyjęte zostanie 5 lat, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.b)termin usunięcia wad [G2]; ocenie podlega czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji wad wykonanych robót budowlanych, z wyłączeniem wad uniemożliwiających zgodne z obowiąz. przepis. użytkowanie obiektu, których termin usunięcia zostanie uregulowany odrębnie. Minimalny wymagany termin usunięcia wad to 5 dni, a maksymalny termin - 8 dni. Termin usunięcia wad należy zadeklarować w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów: 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w terminie: −5 dni i w krótszym niż 5 dni terminie od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego - maks. ilość punktów - 10pkt, −7 dni - 5pkt, −8 dni i w dłuższym czasie - 0 pkt. Brak deklaracji terminu usunięcia wad w formularzu ofertowym skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 226 ust. 1 pkt 5 Pzp. Jeśli wykonawca zadeklaruje termin na usunięcie wad krótszy niż 5 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego, dla celów porównania złożonych ofert, przyjęte zostanie 5 dni, a w treści umowy w spr. zam. publicz. – zgodnie z ofertą.c)czas usunięcia usterek [G3]: w ramach subkryterium ocenie podlegać będzie czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie przez Zamawiającego w okresie gwarancji usterki/usterek wykonanych robót budowlanych. Minimalny wymagany przez Zamawiającego czas usunięcia usterek wynosi 8 godz. od zgłoszenia przez Zamawiającego, a maksymalny czas - 12 godz. Termin usunięcia wad należy podać w dniach, licząc od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego. Skala punktów 0-10 pkt. Wykonawca, który zadeklaruje usunięcie wady/wad w czasie: −8 godz. i w krótszym niż 8 godz. czasie od zgłoszenia przez Zamawiającego, maks. ilość pkt - 10 pkt, −10 godz. - 5 pkt, −12 godz. i w dłuższym czasie - 0 pkt. Wymagane warunki gwarancji, które Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu opisano w rozdziale XVI SWZ. 3.Maks. liczba punktów jaką Zamawiający może przyznać Wykonawcy to 100 pkt. Całkowita ocena punktowa [P] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z 2 elementów, które w przypadku otrzymania maksymalnej ilości punktów w każdym z kryteriów pozwalają na uzyskanie 100 pkt: P = PC+ PG (PC – pkt w kryterium „cena”, PG – pkt w kryterium „warunki gwarancji”); 4.Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie oferta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Pzp oraz w SWZ i otrzymała najwyższą liczbę punktów.5.Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6.Zamawiający dokona oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty odrębnie dla każdej części zamówienia.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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.	W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: a)	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale VII SWZ, danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów. 2. Dokumenty podmiotów zagranicznych:1)	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 powyżej składa: a)	dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: -nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 2)	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy. Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych powyżej. 3. Dokumenty podmiotów trzecich: 1)	Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w rozdziale IX SWZ, danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów. 2)	W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 2 powyżej stosuje się odpowiednio.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, których wymaga Zamawiający: 1)	w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej wymaga się dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 2)	w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej: a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; b)	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej iż w okresie ostatnich pięciu lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub 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.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	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: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-29 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-29 10:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


