
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

1.3.) Oddział zamawiającego: Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bieruń

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258285

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Bieruń

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-150

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.bierun.pl

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

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-42a81441-b48a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00056457/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-17 13:39

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000677/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń.

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi
priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla
poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej - konkurs.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

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

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/bierun

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja miedzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu Platformy zakupowej do elektronicznej obsługi zamówień. Szczegóły dotyczące
komunikacji zostały opisane w SWZ.

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

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1. Administratorem Pani / Pana danych
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osobowych jest Gmina Bieruń reprezentowana przez Burmistrza Miasta Bierunia, 43-150 Bieruń, ul
Rynek 14, iod@um.bierun.pl2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się
z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pisemnie na adres podany w pkt. 1 lub poprzez e-mail:
iod@um.bierun.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego określonego w
niniejszej SWZ;4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. 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; - c.d. w sekcji 3.16.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8. Posiada
Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;− na podstawie
art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; − prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9. Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia
danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9524304,97 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6024304,97
PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

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: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:
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Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. • Zadanie nr 1:
Budynek przy ul. Warszawskiej 292 w Bieruniu; 2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w
załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w
projektowanych postanowieniach umowy. 3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących
czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w sposób określony
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z
późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą
wymagania, sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie
kontroli, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik
do SWZ.4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:Zamówienie jest współfinansowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna,
odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla
poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze
publicznej i mieszkaniowej - konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty
wariantowej.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia
wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający
nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje
możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych
, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania
dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje
złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 –
Roboty budowlanekody pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania
architektonicznego71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 -
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty
izolacyjne45321000-3 - Izolacje cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty
remontowe i renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i
sanitarne45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00056457/01 z dnia 2021-05-17

2021-05-17 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty
instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór
nad projektem i dokumentacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

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. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin
usunięcia wad” (T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów,
czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po
przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1
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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: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. Przy
wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C)
waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad”
(T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch
miejsc po przecinku).

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

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. • Zadanie nr 2:
Budynek socjalny i dom dziennego pobytu osób starszych przy ul. Chemików 139 w Bieruniu.2.
Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3. Stosownie
do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia
wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na
wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w wymagania, w tym
rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia
Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy
(§24) , które stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty wsparciem
finansowym:Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla
osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka
niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
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infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i
odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.5. Zamawiający
nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie
określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o
których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości
ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94
ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia
dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej
oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o
których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi
Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje
rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w
postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.14. Zamawiający nie
przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15. Zamawiający nie przewiduje
zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci
katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.18. Kod CPV dotyczący
przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 – Roboty budowlanekody
pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego71320000-7 - Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty izolacyjne45321000-3 - Izolacje
cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty remontowe i
renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne45331000-6 -
Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty
instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne
moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
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71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

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. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin
usunięcia wad” (T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów,
czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po
przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. Przy
wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C)
waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad”
(T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch
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miejsc po przecinku).

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

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. • Zadanie nr 3:
Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Wawelskiej 31 w Bieruniu;2. Zakres prac oraz ich
opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia
(SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1
Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że stawia wymagania w zakresie
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia polegające na wykonaniu pracy w
sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020
r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w wymagania, w tym rodzaj czynności,
których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego
w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy (§24) , które
stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty wsparciem finansowym:Zamówienie jest
współfinansowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej : IV
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla
działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w
infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie
przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art.
96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie
zamówienia wyłącznie przez Wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający
informuje, że nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy
usług lub robót budowlanych , o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający
nie przewiduje organizowania dla Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty
po odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2
ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia
odbywać się będą w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach
obcych.12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15. Zamawiający nie przewiduje zastosowania
aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje złożenia oferty w postaci katalogów
elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.18. Kod CPV dotyczący
przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 – Roboty budowlanekody
pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego71320000-7 - Usługi
inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty izolacyjne45321000-3 - Izolacje
cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty remontowe i
renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne45331000-6 -
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Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty
instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne
moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

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. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin
usunięcia wad” (T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów,
czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po
przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1
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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: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. Przy
wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C)
waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad”
(T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch
miejsc po przecinku).

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

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. Zamówienie
dotyczy następujących zadań:• Zadanie nr 4: Budynek przedszkola przy ul. Kamiennej 17 w
Bieruniu;2 Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.: szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3.
Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje,
że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na
podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w
wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji
zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych
postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty
wsparciem finansowym:Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dla osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
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energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -
konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych
z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje
zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości
udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla
Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje
złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 –
Roboty budowlanekody pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania
architektonicznego71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 -
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty
izolacyjne45321000-3 - Izolacje cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty
remontowe i renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i
sanitarne45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty
instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór
nad projektem i dokumentacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
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71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

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. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin
usunięcia wad” (T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów,
czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po
przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad

4.3.6.) Waga: 10,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. Przy
wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C)
waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad”
(T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch
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miejsc po przecinku).

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 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: „Modernizacja energetyczna
budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” w systemie zaprojektuj i wybuduj poprzez
termomodernizację oraz modernizację i zastąpienie istniejących źródeł energii nowoczesnymi
energooszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła oraz energii elektrycznej. • Zadanie nr 5:
Budynek Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z oddziałami integracyjnymi (byłego Gimnazjum nr 2) ul.
Licealna 17 a.2. Zakres prac oraz ich opis znajduje się w załącznikach do SWZ tj.:
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (SOPZ) oraz w projektowanych postanowieniach
umowy. 3. Stosownie do treści art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
informuje, że stawia wymagania w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia
polegające na wykonaniu pracy w sposób określony art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.) Szczegóły dotyczące w/w
wymagania, w tym rodzaj czynności, których dotyczą wymagania, sposób weryfikacji
zatrudnienia oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli, zawarte są w projektowanych
postanowieniach umowy (§24) , które stanowią załącznik do SWZ.4. Zamówienie jest objęty
wsparciem finansowym:Zamówienie jest współfinansowane ze środków pochodzących z Unii
Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata
2014-2020 dla osi priorytetowej : IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i
gospodarka niskoemisyjna dla działania:4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła
energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.4 Efektywność
energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej -
konkurs.5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.6. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części
zamówienia. 7. Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych
z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 96 ustawy.8. Zamawiający nie przewiduje
zastrzeżenia możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez Wykonawców,
o których mowa w art. 94 ustawy.9. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości
udzielenia zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy usług lub robót budowlanych , o których
mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy.10. Zamawiający nie przewiduje organizowania dla
Wykonawców wizji lokalnej oraz nie wymaga złożenia oferty po odbyciu wizji lokalnej lub
sprawdzeniu dokumentów, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.11. Rozliczenia pomiędzy
Zamawiającym a przyszłymi Wykonawcami zamówienia odbywać się będą w złotych polskich.
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.12. Zamawiający nie przewiduje
zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy
ramowej.14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.15.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.16. Zamawiający nie przewiduje
złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych.17. Zamawiający może unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli środki publiczne, , które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.18. Kod CPV dotyczący przedmiotu zmówienia:główny przedmiot: 45000000-7 –
Roboty budowlanekody pomocnicze:71220000-6 - Usługi projektowania
architektonicznego71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania45111200-0 -
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne45320000-6 - Roboty
izolacyjne45321000-3 - Izolacje cieplne45443000-4 - Roboty elewacyjne45453000-7 - Roboty
remontowe i renowacyjne45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i
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sanitarne45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach45310000-3 - Roboty
instalacyjne elektryczne09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne 71248000-8 Nadzór
nad projektem i dokumentacją

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31

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. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków
Zamówienia. 2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin
usunięcia wad” (T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów,
czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po
przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

4.3.6.) Waga: 30,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad

4.3.6.) Waga: 10

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2. Przy
wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C)
waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad”
(T): waga: 10%.3. Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4.
Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych
kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch
miejsc po przecinku).

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

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: Zdolności technicznej lub zawodowejZamawiający uzna, że
Wykonawca spełnia warunek , jeżeli Wykonawca niezależnie od ilości zadań (części), na które
składa ofertę wykaże, że:Dysponuje niżej wskazanymi osobami, które będą uczestniczyć w
wykonaniu zamówienia:1) co najmniej jedną osobą uprawnioną do pełnienia samodzielnej
funkcji technicznej do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczeń, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r., poz. 1333, ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra
Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r., poz. 831)
lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
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wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie pełnić przedmiotowym zamówieniu
funkcję kierownika budowy;2) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do
projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmianami) i
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub im odpowiadające, ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Osoba ta będzie
pełnić w przedmiotowym zamówieniu funkcję koordynatora robót projektowych. Uwaga: • W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy wykazać,
że warunek spełnia przynajmniej jeden z Wykonawców w całej rozciągłości lub Wykonawcy
spełniają go łącznie. • Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji, o których mowa powyżej w pkt.
1) do 2).• W przypadku osób, które nabyły uprawnienia poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach
określonych w art. 12a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z
2020 r., poz. 1333, ze zmianami), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015
r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r., poz. 220, ze zmianami).

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:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia
następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: brak podstaw wykluczenia:-
oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;-odpisu lub informacji z
Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.2.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, 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.2.2.2. Jeżeli w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 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.2.2.3. Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.2.1 i 2.2.2 powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych
na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających: spełnianie
warunków udziału w postępowaniu:Wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
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kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych prze nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami.3. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie
składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w
ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.4. Jeżeli
zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie
są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich
złożenia.5. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je
uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów
publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125
ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.6. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia
podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki
oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.7. Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku
obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.8. Podmiotowe środki dowodowe oraz
inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej określonych w pkt XI SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu 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. z 2020 r. poz. 2452)

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Na ofertę składają się następujące dokumenty, do złożenia których zobowiązany jest
Wykonawca:1 „Formularz ofertowy” przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr
1 SWZ.2 Oświadczenie/oświadczenia Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia/podmiotów udostępniających zasoby o niepodleganiu wykluczeniu,
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 2 do
SWZ.3 Pełnomocnictwo / Pełnomocnictwa dla osoby / osób podpisujących ofertę, jeżeli oferta
jest podpisana przez pełnomocnika (o ile upoważnienie to nie wynika z innych dokumentów
dołączonych do oferty).Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej
samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. - Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez upełnomocnionego.4 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone
pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy.5 Zobowiązania innych podmiotów do
udostępnienia zasobów, jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.6
Oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia polegając na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.7 Oświadczenia i/lub dokumenty na
podstawie których, Zamawiający dokona oceny skuteczności zastrzeżenia informacji zawartych
w ofercie, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (jeżeli Wykonawca zastrzega takie informacje).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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 albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi/ roboty, do realizacji
których te zdolności są wymagane.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi/roboty wykonają
poszczególni Wykonawcy.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo
dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w
postępowaniu i zawarcia umowy.6.Zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów,
jeśli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów.7. Oświadczenie, o którym mowa w art.
117 ust. 4 ustawy, jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia polegając
na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są
wymagane.

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:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić zgodnie z dyspozycją art. 454 ustawy
Prawo zamówień publicznych, wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie
aneksu do umowy pod rygorem nieważności.2. Zamawiający dopuszcza zmiany zawartej z
Wykonawcą umowy w zakresie opisanym w projektowanych postanowieniach umowy , które
stanowią załącznik do SWZ.

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: 2021-06-09 10:00
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8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/bierun

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-08

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

Część 5 : 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:
Zamawiający korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 ustawy Pzp i zastrzega
sobie prawo do zaproszenia do negocjacji maksymalnie trzech Wykonawców, których oferty
przedstawiają najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, obliczony na podstawie kryteriów
oceny ofert, określonych w pkt XIX SWZ:Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i
rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad” (T): waga: 10%.Każde z zadań
(części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.Najkorzystniejsza oferta to oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7.	W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;8.	Posiada Pani/Pan:−	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;−	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;−	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; −	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;9.	Nie przysługuje Pani/Panu:−	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;−	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.14.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 9524304,97 PLN
	4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 6024304,97 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 5
	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: Tak
	4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31
	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.	Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad” (T): waga: 10%.3.	Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
	4.3.6.) Waga: 30,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad
	4.3.6.) Waga: 10,00
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31
	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.	Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad” (T): waga: 10%.3.	Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
	4.3.6.) Waga: 30,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad
	4.3.6.) Waga: 10,00
	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
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31
	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.	Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad” (T): waga: 10%.3.	Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
	4.3.6.) Waga: 30,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad
	4.3.6.) Waga: 10,00
	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
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31
	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.	Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad” (T): waga: 10%.3.	Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
	4.3.6.) Waga: 30,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad
	4.3.6.) Waga: 10,00
	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
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-07-31
	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.	Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 2.	Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium „cena” (C) waga: 60%.Kryterium „gwarancja i rękojmia ”(G): waga: 30%.Kryterium „termin usunięcia wad” (T): waga: 10%.3.	Każde z zadań (części zamówienia) oceniane będzie odrębnie.4. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
	4.3.6.) Waga: 30,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin usunięcia wad
	4.3.6.) Waga: 10
	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: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:	brak podstaw wykluczenia:-oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do SWZ;-odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;2.2.1.	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, 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.2.2.2.	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je 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.2.2.3.	Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w pkt. 2.2.1 i 2.2.2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:	spełnianie warunków udziału w postępowaniu: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 prze nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.3.	Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania, w tym na etapie składania ofert podlegających negocjacjom lub niezwłocznie po ich złożeniu, wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień ich złożenia.4.	 Jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia.5.	Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.6.	Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.7.	Podmiotowe środki dowodowe sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.8.	Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia należy przekazać Zamawiającemu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonych w pkt XI SWZ, w zakresie i w sposób określony w Rozporządzeniu 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. z 2020 r. poz. 2452)
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