
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kcynia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092350872

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 23

1.5.2.) Miejscowość: Kcynia

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-240

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL617 - Inowrocławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kcynia.pl

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

Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-420184f1-dfc1-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00108800/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-08 14:26

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003809/03/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarczynie

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/transakcja/480765

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: Wszystkie szczegóły dot.
komunikacji elektronicznej, strony internetowej, oświadczenia z art. 125 ust. 1, podmiotowych i
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych oświadczeń i dokumentów zawarte są w SWZ
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480765

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne dot. korespondencji elektronicznej zawarte są w SWZ
dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480765

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): Informacje nt. RODO zawarte są w SWZ dostępnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480765

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje nt. RODO zawarte są w SWZ dostępnej pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480765

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: RI.271.1.480765.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia obejmuje zakres robót budowlanych i instalacyjnych, zgodnie z
dokumentacją projektową, dotyczący wyłącznie dachu budynku, na które składają się m.in.
roboty rozbiórkowe, transport i utylizacja odpadów, wykonanie nowej konstrukcji dachu oraz
roboty wykończeniowe, a w szczególności:
1. w zakresie robót rozbiórkowych – w szczególności rozebranie:
a) murów i słupów w budynkach – ok. 28 m3,
b) posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (wylewka cementowa na stropie) – ok. 165
m2,
c) stropów żelbetowych (płyt, belek, żeber, wieńców) przy grubości płyty stropowej do 20 cm –
ok. 33 m3,
d) stopni na sklepieniu ceglanym/betonowym i schodów o konstrukcji drewnianej – łącznie ok. 13
szt.,
e) rynien i rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku – łącznie ok. 65 m,
f) obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie
nadającej się do użytku – ok. 6 m2,
g) pokrycia z papy na dachach drewnianych – 2 warstwy – każda po ok. 215 m2,
h) elementów więźb dachowych – deskowanie dachu z desek na styk oraz więźby dachowe ze
stolcami – każde po ok. 215 m2,
i) elementów więźb dachowych – deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe – ok. 70 m2,
j) elementów stropów drewnianych – podsufitek z desek otynkowanych – ok. 8 m2,
2. w zakresie transportu i utylizacji odpadów – w szczególności:
a) wykonanie, ustawieni i rozebranie 5 m rynny drewnianej do gruzu,
b) transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
skrzyniowym na odległość ok. 16 km wraz z utylizacją – ok. 63 m3,
3. w zakresie wykonania nowej konstrukcji dachu – w szczególności:
a) uzupełnienie ścian / zamurowanie otworów w ścianach – ok. 2 m3,
b) wykonanie zbrojenia z prętów żebrowanych (ok. 0,27 t) i gładkich (ok. 0,01 t),
c) wykonanie wieńców – ok. 9 m3,
d) ułożenie izolacji poziomej z papy asfaltowej na sucho – ok. 7 m2,
e) wykonanie konstrukcji nośnej dachu, a w szczególności montaż: ▪ 96 kotew, ▪ wiązarów
deskowych z tarcicy nasyconej o rozpiętości 7,5 m – ok. 19 m2 i ▪ wiązarów deskowych z tarcicy
nasyconej o rozpiętości 9,95 m – ok. 212 m2 oraz ▪ krokwi i rozpór z tarcicy nasyconej o
przekroju poprzecznym do 180 cm2 i długości poniżej / powyżej 4,5 m – łącznie ok. 2 m3,
f) wykonanie pokrycia dachu o powierzchni ok. 243 m2, a w szczególności: ▪ deskowania, ▪
pokrycia 1 warstwą papy, ▪ montażu łat i kontrłat, ▪ pokrycie blachą dachówkopodobną, ▪
montażu gąsiorów, blach okapowych, wiatrownic bocznych, ▪ montażu ław, stopni kominiarskich
i drabinek przeciwśniegowych, ▪ wykonanie kominków wentylacyjnych i różnorakich obróbek
blacharskich z blachy ocynkowanej, ▪ montaż nakryw attyk ścian ogniowych i kominów,
g) montaż rynien i rur spustowych – łącznie ok. 65 m,
4. w zakresie robót wykończeniowych – w szczególności:
a) tynkowanie i 2x malowanie kominów – ok. 10 m2,
b) montaż 8 szt. kratek wentylacyjnych,
c) ułożenie ok. 158 m2 folii paroizolacyjnej,
d) wykonanie 30 cm poziomej izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z wełny mineralnej – płyty
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układane na sucho – ok. 158 m2,
e) montaż sufitu podwieszanego z płyt GK o gr. 1,5 cm na ruszcie pojedynczym metalowym z
kształtowników CD i UD – ok. 158 m2.
5. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentach wskazanych w Rozdziale
III pkt. 8 – 10 SWZ – Wykonawcy winni przygotować swoje oferty w oparciu o treść wskazanych
tam dokumentów!
III. Wizja lokalna:
Zamawiający informuje, że nie wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej lub sprawdzenia
dokumentów dotyczących zamówienia jakie znajdują się w dyspozycji Zamawiającego, jako
warunku złożenia ważnej oferty.
IV. Szczegółowy opis materiałów stanowiących dostawę Zamawiającego:
Zamawiający nie przewiduje realizacji zamówienia z wykorzystaniem dostawy inwestorskiej –
wszystkie materiały (urządzenia) niezbędne do realizacji zamówienia dostarcza Wykonawca.
V. Dodatkowe informacje:
1. Zamawiający, dopuszczając w Rozdziale I pkt V ppkt 7 SWZ, złożenie oferty równoważnej,
wskazuje, że warunkiem uznania oferty za równoważną jest uzyskanie, za pomocą rozwiązania
równoważnego zaproponowanego przez Wykonawcę w ofercie, rezultatu identycznego z
określonym w niniejszym rozdziale i dokumentach dot. przedmiotu zamówienia, wskazanych w
Rozdziale III SWZ.
2. UWAGA: Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy po
dostarczeniu Zamawiającemu faktury i potwierdzenia prawidłowego wykonania zamówienia
(protokół odbioru z wynikiem pozytywnym.
3. UWAGA: Za całkowite zakończenie przedmiotu umowy, uważa się uzyskanie pozwolenia na
użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokonanie odbioru końcowego i
przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu Wykonawcy
dokumentów, określonych co do rodzaju w §6 projektu umowy!
VI. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
1. Zamawiający, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy, określa wymaganie zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. II (powyżej), jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. ze zm.).
2. Zarówno Wykonawca jak i Podwykonawca(y) (jeżeli uczestniczy(ą) w wykonaniu zamówienia)
winni dokumentować zatrudnienie osób określonych w pkt. 1 na piśmie, np. w formie listy
umożliwiającej jednoznaczną identyfikację każdej z zatrudnionych osób i, na tej podstawie,
weryfikację przez Zamawiającego zawartych umów o pracę, które, zgodnie z art. 29 §2 kodeksu
pracy, muszą być zawarte na piśmie.
3. Zamawiający jest uprawniony do kontroli realizacji przez Wykonawcę / Podwykonawcę
warunku wskazanego w pkt. 1 w całym okresie realizacji zamówienia. W tym celu może
podejmować czynności szczegółowo określone w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 4
do SWZ, który zawiera również sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać warunki określone na
podstawie art. 112 ustawy oraz nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania z powodu
okoliczności określonych w art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7 i 8 ustawy.
2. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą:
a) posiadać zdolność do występowania w obrocie gospodarczym, tj.:
- być zarejestrowanymi we właściwym rejestrze lub w centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do takiego rejestru lub takiej
ewidencji;
b) posiadać uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
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- Zamawiający nie stawia w tym zakresie warunku udziału w postępowaniu;
c) znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
- być ubezpieczonym od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na
wartość sumy ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 zł,
d) posiadać zdolność techniczną lub zawodową, tj.:
- wykazać należyte (bez wad, opóźnienia i zgodnie z umową) wykonanie równoważnych
zamówień w ilości nie mniejszej niż 2 (dwa) w ciągu ostatnich pięciu lat (ilość zamówień należy
rozumieć jako liczbę zawartych umów na budowę / rozbudowę / przebudowę / remont dachu
budynku), których powierzchnia (dachu) była zbliżona do określonej w przedmiotowym
postępowaniu – za zamówienia równoważne Zamawiający uzna wybudowane / rozbudowane /
przebudowane / wyremontowane dachy o powierzchni określonej w Rozdziale II SWZ „Opis
Przedmiotu Zamówienia”, tj. 243 m2 bądź wynoszącej ±10% wartości tych parametrów
określonych w przedmiotowym postępowaniu lub większej;
- dysponować nie mniej niż 1 osobą mogącą spełniać obowiązki kierownika budowy, tj.
posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie wykonywanych prac, która przynajmniej
dwukrotnie, przed wszczęciem przedmiotowego postępowania, wykonywała obowiązki
kierownika budowy dla inwestycji polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie /
remoncie dachu o powierzchni nie mniejszej niż wskazana w Rozdziale II SWZ „Opis
Przedmiotu Zamówienia”.
3. Ocena spełnienia warunków określonych w ppkt. 2 zostanie przez Zamawiającego dokonana
poprzez analizę dokumentów, określonych w pkt. X SWZ, złożonych przez Wykonawców na
wezwanie Zamawiającego.

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) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji – sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem – w
celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 i ppkt 2 lit. a) SWZ,
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w przypadku zalegania
z opłacaniem podatków lub opłat także dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu
składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX
ppkt 1 SWZ,
3) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, a w
przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne także
dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności
należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub
zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności – wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 SWZ,
4) oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej (Załącznik nr 3) – w celu potwierdzenia
spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 1 SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
na sumę gwarancyjną określoną w pkt. IX ppkt 2 lit. c SWZ – w celu potwierdzenia spełnienia
wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. c SWZ,
2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
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miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (Załącznik nr 5) – w celu
potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. d SWZ,
Dowodami, o których mowa w lit. a, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot,
na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od
niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6) – w celu potwierdzenia spełnienia
wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. b oraz lit. d SWZ;
W zakresie doświadczenia, o którym mowa w lit. c, należy w załączniku nr 6 wymienić inwestycje dla
których wskazana(e) w nim osoba(y) pełniła funkcje związane w szczególności z kierowaniem robotami
budowlanymi, bądź wskazać, że osoba(y) w nim wymieniona(e) pełniła(y) obowiązki kierownika
budowy przy realizacji zamówień wskazanych w załączniku nr 5 „Wykaz zamówień podobnych”;
4) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej
wykonawcy (Załącznik nr 7) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. d SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) dowód wniesienia wadium – w przypadku wadium niegotówkowego należy złożyć dokument
(w szczególności: gwarancję lub poręczenie) potwierdzający przyjęcie przez gwaranta
zobowiązania do zapłaty wadium, zgodnie z zapisami pkt. X SWZ,
2) dokument, w którym ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego – jeżeli dotyczy,
3) zobowiązanie podmiotu(ów) udostępniającego(ych) zasoby do oddania Wykonawcy do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny(e) podmiotowy(e)
środek(ki) dowodowy(e) potwierdzający(e), że Wykonawca realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tego(ych) podmiotu(ów) oraz potwierdzające, że stosunek
łączący Wykonawcę z podmiotem(ami) udostępniającym(i) zasoby gwarantuje rzeczywisty
dostęp do tych zasobów oraz określające w szczególności:
�� zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
�� sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
�� czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których
wskazane zdolności dotyczą – jeżeli dotyczy (jeżeli Wykonawca korzysta z udostępnienia
zasobów).
4) wypełniony (i uzupełniony, jeżeli trzeba) formularz kosztorysu ofertowego, stanowiącego
załącznik do SWZ, który winien zawierać: Informację o narzutach, Tabelę elementów scalonych,
Kalkulację kosztów, Zestawienie poszczególnych pozycji cen Robocizny, Materiałów i Sprzętu –
bądź kosztorys ofertowy przygotowany samodzielnie, w oparciu o dokumenty wskazane w
Rozdziale III pkt. 8 – 10 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie
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wadium w wysokości 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
2. Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu,
b) gwarancjach bankowych,
c) gwarancjach ubezpieczeniowych,
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U.2020.299 t.j.).
3. Wadium w pieniądzu winno zostać wniesione przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego. O wniesieniu wadium w terminie decydować będzie data wpływu środków na
rachunek bankowy Zamawiającego, tj. uznania rachunku Zamawiającego, która musi nastąpić
przed terminem składania ofert.
4. Przelewu należy dokonać na rachunek bankowy podany w pkt I ppkt 2 SWZ.
5. Na poleceniu przelewu (blankiecie wpłaty) należy podać tytuł przelewu: „Wadium przetargowe
– RI.271.1.480765.2021” oraz podać informację o numerze rachunku bankowego Wykonawcy,
na które ma zostać dokonany zwrot wadium.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
a) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie,
b) z jego treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium,
c) winno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego,
d) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert).
e) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania (wskazane na 1. stronie SWZ),
f) jako beneficjent gwarancji / poręczenia winien być wskazany Zamawiający,
g) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58
ustawy) poręczenie / gwarancja winno/a obejmować swą treścią wszystkich Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia /
gwarancji), bądź z treści dokumentu winno wynikać, że zabezpiecza ofertę Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub
nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o
zwrot wadium – w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy – zostanie
odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 ustawy.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

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:
Szczegóły dot. rodzaju i zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajdują się w
§14 projektu umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/480765

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-20
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	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt. IX ppkt 2 lit. c SWZ – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. c SWZ, 2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (Załącznik nr 5) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. d SWZ, Dowodami, o których mowa w lit. a, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. 3) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. b oraz lit. d SWZ; W zakresie doświadczenia, o którym mowa w lit. c, należy w załączniku nr 6 wymienić inwestycje dla których wskazana(e) w nim osoba(y) pełniła funkcje związane w szczególności z kierowaniem robotami budowlanymi, bądź wskazać, że osoba(y) w nim wymieniona(e) pełniła(y) obowiązki kierownika budowy przy realizacji zamówień wskazanych w załączniku nr 5 „Wykaz zamówień podobnych”; 4) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy (Załącznik nr 7) – w celu potwierdzenia spełnienia wymagania z pkt. IX ppkt 2 lit. d SWZ.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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