
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Roboty konserwacyjne w bud nr 1 przy ul. Ciasnej 7 oraz bud nr 2 i 30 przy ul. Kościuszki 24 w
m. Wałcz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU
POMORSKIM (JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3378)

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320991649

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 1

1.5.2.) Miejscowość: Oleszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 78-513

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 16wog.zam.pub@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://16wog.wp.mil.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

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:

Roboty konserwacyjne w bud nr 1 przy ul. Ciasnej 7 oraz bud nr 2 i 30 przy ul. Kościuszki 24 w
m. Wałcz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1de45246-87cd-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00019395/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-18 10:56
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00017355/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.25 Roboty budowlane roboty konserwacyjne w bud. Nr 1 przy ul. Ciasnej 7 oraz bud. Nr 2 i
30 przy ul. Kościuszki 24 w m. Wałczu

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://16wog.wp.mil.pl

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/16wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
przyjętą przez Zamawiającego formą porozumiewania się z Wykonawcą, wszelkiezawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane są w języku polskim przy użyciuśrodków
komunikacji elektronicznej poprzez platformę zakupową. 2. Dokumenty elektroniczne,oświadczenia lub
elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w niniejszej SWZ,składane są przez
Wykonawcę wyłącz-nie za pośrednictwem platformy zakupowej. 3. Za datęprzekazania (wpływu)
oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ichprzesłania za
pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „wyślij wiadomość” i pojawieniu siękomunikatu,
że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. 4. W uzasadnionych przypadkachZamawiający
może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji warunkówzamówienia.
Dokonana zmiana specyfikacji udostępniona zostanie na platformie zakupowej. 5.Zamawiający jest
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przedupływem terminu
składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom, pod warunkiemże wniosek o
wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął dozamawiającego nie
później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofertpodlegających
negocjacjom zgodnie z art. 284 ust. 2 uPzp. 6. Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ orazwszelkie
informacje dotyczące przedmiotowego postępowania zamieszczane będą wyłącznie zapośrednictwem
platformy zakupowej. 7. Zamawiający zaleca śledzenie platformy zakupowej w celuuzyskania
aktualnych informacji dotyczących przedmiotowego postępowania. 8. Wykonawca tworzącdokument
elektroniczny może korzystać z różnych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, któreumożliwiają
wypełnienie i utworzenie dokumentu elektronicznego, w szczególności w jednym zformatów: .pdf; .xps;
.odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv. Po stworzeniu lubwygenerowaniu dokumentu
elektronicznego Wykonawca podpisuje ww. dokument podpisemosobistym, zaufanym lub
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcękwalifikowanej usługi
zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpiselektroniczny. 9.
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Zamawiający przyjmuje wszelką korespondencję w godzinach urzędowania, tj.: odponiedziałku do
czwartku w godzinach 7.00 - 14.00 w piątki w godzinach 7.00 - 12.00

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 ustawą z dnia10.05.2018r. o ochronie
danychosobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratoremPani/Pana danych osobowych
jest(16 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Główna 1, 78-513Oleszno);• Pani/Pana dane
osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celuzwiązanym z
niniejszegopostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybiepodstawowym
beznegocjacji;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym
udostępnionazostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 78 ustawyPzp; •
Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przezokres 4 lat
od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza 4
lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podaniaprzez
Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym
określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzieleniezamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • wodniesieniu do
Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie
do art. 22RODO;• posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych
osobowychPani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana
danychosobowych (skorzy-stanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku
postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie
niezgodnym zustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników);−na
podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych
osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo do
ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celuzapewnieniakorzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lubprawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwaczłonkowskiego);−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdyuzna Pa-ni/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisyRODO;• nie przysługujePani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięciadanych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;− napodstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawąprawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z ustawą z dnia10.05.2018r. o ochronie
danychosobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratoremPani/Pana danych osobowych
jest(16 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Główna 1, 78-513Oleszno);• Pani/Pana dane
osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celuzwiązanym z
niniejszegopostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybiepodstawowym
beznegocjacji;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym
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udostępnionazostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 78 ustawyPzp; •
Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przezokres 4 lat
od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza 4
lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podaniaprzez
Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym
określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzieleniezamówienia
publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • wodniesieniu do
Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie
do art. 22RODO;• posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych
osobowychPani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana
danychosobowych (skorzy-stanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku
postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie
niezgodnym zustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników);−na
podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych
osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo do
ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celuzapewnieniakorzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lubprawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwaczłonkowskiego);−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdyuzna Pa-ni/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisyRODO;• nie przysługujePani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do
usunięciadanych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20
RODO;− napodstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawąprawnąprzetwarzania 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: 65/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 238576,68 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjne w bud nr 1 przy ul. Ciasnej 7 oraz bud nr 2 i
30 przy ul. Kościuszki 24 w m. Wałcz.Budynek nr 30 oraz 2 znajduje się w Wałczu przy ul.
Kościuszki 24, natomiast budynek nr 1 znajduje się przy ul. Ciasnej 7 w m. Wałcz. Do
konserwacji przeznaczone są pomieszczenia wewnętrzne w w/w trzech budynkach.Roboty
konserwacyjne prowadzone na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia został określony w:- Załączniku nr 1 – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót;- Załączniku nr 2 – przedmiar;Przedmiot zamówienia powinien być wykonany w oparciu o
załączniki do SWZ i przeprowadzoną wizję lokalną podczas zebrania Wykonawców na
przyszłym terenie wykonywania prac. Zestawienie robót i inne dokumenty służące do opisu
przedmiotu zamówienia należy traktować jako materiał pomocniczy. W oparciu o nie i na
podstawie wizji lokalnej wykonawca sam sporządzi przedmiar robót, na podstawie którego
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określi cenę oferty. Wszystkie prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką
budowlaną.Zamawiający zażąda przedstawienia kosztorysu ofertowego lub dokumentu
równoważnego, który stanowi podstawę do sporządzenia wyceny na każdym etapie realizacji
zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

90510000-5 - Usuwanie i obróbka odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych
warunkówprzedstawionych przez Wykonawców w zakresie danego kryterium.2. Oferta wypełniająca
wnajwyższym stopniu wymagania określone w kryterium, otrzyma maksymalną liczbę
punktów.3.Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie
odpowiedniomniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów.4. Przy wyborze oferty Zamawiający
będzie siękierował następującymi kryteriami, które złożą się na końcową ocenę:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
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5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający
nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.2) uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający
nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza
spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.4) zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli
wykaże, że:a) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia
do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-
budowlanej.

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:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda następujących dokumentów i oświadczeń:1) 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 (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów podmiotowych środków dowodowych).2) 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 2021 r. poz. 275), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności
technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda:a) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o pod-stawie do
dysponowania tymi osobami (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów
podmiotowych środków dowodowych).

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający w wyżej wymienionym postępowaniu nie żąda przedmiotowych środków
dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz ofertowy, dowód wniesienia wadium

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00019395/01 z dnia 2021-03-18

2021-03-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



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. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium na przedmiot zamówienia w
wysokości 3 500,00 zł,2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących
formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020r.
poz. 299).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 1) W przypadku, o
którymmowa w pkt. 2, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniuo udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w po-stępowaniu i zawarcia
umowy wsprawie zamówienia publicznego. Zamawiający żąda załączenia do oferty
pełnomocnictwa (wpostaci elektronicznej podpisany w formie elektronicznej przy użyciu
kwalifikowanego podpisuelektronicznego lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisemosobistym, lub elektroniczna kopia dokumentu potwierdzona za
zgodność z oryginałem przeznotariusza) o ile prawo do re-prezentowania Wykonawcy nie
wynika z innych dokumentówzłożonych wraz z ofertą.2) Zamawiający nie wymaga od
wykonawców wspólnie ubiegających sięo udzielenie za-mówienia posiadania określonej formy
prawnej w celu złożenia oferty lubwniosku o do-puszczenie do udziału w postępowaniu. 3) W
odniesieniu do wykonawcówwspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Za-mawiający
może określić wymaganiazwiązane z realizacją zamówienia w inny sposób niż w odniesieniu do
pojedynczychwykonawców, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i proporcjonalne
do jegoprzedmiotu. 4) Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się
oudzielenie za-mówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie

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:
Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza możliwość
wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku wystąpienia, co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej:1) wystąpienie „siły wyższej”, przy czym pojęcie to
oznacza wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolą stron
niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania
się z umowy w jej pierwotnym kształcie , przy czym strona może się powołać na zaistnienie siły
wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje niezwłocznie o jej wystąpieniu w formie pisemnej drugą
stronę, jednak nie później niż do dnia odbioru końcowego robót;2) wystąpienie w trakcie
realizacji zamówienia zmian przepisów prawa, co wpłynie na realizację zamówienia i spowoduje
konieczność dostosowania realizacji umowy do zmian przepisów;3) wystąpienie niekorzystnych
warunków atmosferycznych w szczególności: intensywnych deszczu, niskich i wysokich
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temperatur, silnych wiatrów, burz, itp. utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie robót
budowlanych zgodnie z harmonogramem i wymogami technologii, przy czym Wykonawca może
się powołać na zaistnienie niekorzystnych warunków atmosferycznych tylko wtedy, gdy
poinformuje niezwłocznie po ich wystąpieniu w formie pisemnej Zamawiającego, jednak nie
później niż do 7 dnia po ich wystąpieniu i tylko w przypadku ich potwierdzenia przez Kierownika
Budowy lub przedstawiciela Wykonawcy w dzienniku korespondencji (Dzienniku budowy) oraz
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;Załącznik projekt umowy.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-08 07:30

8.2.) Miejsce składania ofert: 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W DRAWSKU
POMORSKIM ul. Główna 1, 78-513 OLESZNO Budynek nr 42 – pomieszczenie nr 110 - za pomocą
platformy zakupowej

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-08 08:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-07
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z ustawą z dnia10.05.2018r. o ochronie danychosobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz art. 13 ust. 1 i 2rozporządzenia ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawieochrony osób fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochroniedanych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: • administratoremPani/Pana danych osobowych jest(16 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Główna 1, 78-513Oleszno);• Pani/Pana dane osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celuzwiązanym z niniejszegopostępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybiepodstawowym beznegocjacji;• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty,którym udostępnionazostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 w zw. z art. 78 ustawyPzp; • Pani/Pana daneosobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przezokres 4 lat od dniazakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowyprzekracza 4 lata,okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;• obowiązek podaniaprzez Panią/Panadanych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiemustawowym określonym wprzepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu udzieleniezamówienia publicznego;konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; • wodniesieniu do Pani/Panadanych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposóbzautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO;• posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODOprawo dostępu do danych osobowychPani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo dosprostowania Pani/Pana danychosobowych (skorzy-stanie z prawa do sprostowania nie możeskutkować zmianą wyniku postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowieńumowy w zakresie niezgodnym zustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jegozałączników);−na podstawie art.18 RODO prawo żądania od administratora ograniczeniaprzetwarzania danych osobowych zzastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(prawo do ograniczeniaprzetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celuzapewnieniakorzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lubprawnej,lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwaczłonkowskiego);−prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdyuzna Pa-ni/Pan, żeprzetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisyRODO;• nie przysługujePani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięciadanych osobowych;−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− napodstawie art. 21RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawąprawnąprzetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
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	4.1.2.) Numer referencyjny: 65/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
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