
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Robota budowlana – remont części budynku nr 10 w Nowej Dębie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: 33 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY W NOWEJ DĘBIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 180692828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Anieli Krzywoń 1

1.5.2.) Miejscowość: Nowa Dęba

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-460

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 261162206

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: 33wog.zamowienia@ron.mil.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://33wog.wp.mil.pl/pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Jednostka wojskowa

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:

Robota budowlana – remont części budynku nr 10 w Nowej Dębie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-abe0a73e-bd42-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00063881/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 13:38
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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 00010707/07/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.24 Remont budynku nr 10 w Nowej Dębie

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

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/33wog

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej opisane
zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej, dostępnym pod adresem
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz Instrukcji dla Wykonawców dostępnej pod
adresem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

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 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp30/2021
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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: 5764227,64 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 1419365,85
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

Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi remont budynku nr 10, zlokalizowanego 
w Nowej Dębie, zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót remontowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45262690-4 - Remont starych budynków

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 130 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: Zamawiający dokona oceny wyłącznie ofert nieodrzuconych.
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi kryteriami:
L.p. 
Kryterium Waga kryterium ( pkt)
Cena ofertowa brutto zamówienia 60 Okres gwarancji 40 
Oferty będą oceniane według poniższych wzorów i zasad:
Kryterium CENA OFERTOWA BRUTTO ZAMÓWIENIA - waga 60 pkt

C=Cn/Cb x 60 pkt
Gdzie: 
C – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w
kryterium cena 60%;
Cn – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu;
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CB – zaproponowana cena oferty badanej.

Kryterium Okres gwarancji – waga 40 pkt

Punkty w powyższym kryterium będą liczone w sposób następujący:

5 lat – 40 pkt
4 lata – 20 pkt
3 lata – 0 pkt (okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego)

Jeżeli Wykonawca wskaże okres gwarancji krótszy niż 3 lata jego oferta zostanie odrzucona jako
niespełniająca wymagań postawionych w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego.

Oferta Wykonawcy, który nie określił w swojej ofercie okresu gwarancji zostanie potraktowana jak
oferta 
z okresem gwarancji 3 lata.

Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji dłuższy aniżeli 5 lat zostanie potraktowana jak
oferta z 5 letnim okresem gwarancji.

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z
niższą ceną.
Zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, który:
spełni wymagania określone w niniejszej SWZ;
przedłoży ofertę, która uzyska największą liczbę punktów we wskazanych kryteriach oceny ofert: cena
+ okres gwarancji.
Obliczając punktację dla poszczególnych ofert, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc
po przecinku.
Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym 
w SWZ. Jeżeli termin związania ofertą upłynął przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wzywa Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę do wyrażenia w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie pisemnej zgody na wybór jego oferty. W przypadku braku zgody o której
mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego
Wykonawcy, którego oferta została kolejno najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności do występowania 
w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie stawia warunków udziału w tym zakresie.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający
nie stawia warunków udziału w tym zakresie.
4. Warunek udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej lub finansowej:
Warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca ubiegający
się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wykaże, iż dysponuje środkami finansowymi lub
zdolnością kredytową na minimalną kwotę 1 000 000, 00 zł.
5. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
1) warunek w powyższym zakresie zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje lub będzie dysponował:
 co najmniej 1 osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia 
w charakterze kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w
specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń
oraz
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności branży elektrycznej bez ograniczeń
oraz
 co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
w specjalności branży sanitarnej bez ograniczeń.
Zmawiający dopuszcza możliwość dysponowania jedną osobą posiadającą wszystkie wyżej
wymienione uprawnienia lub dwoma osobami, z których każda 
posiada odrębne uprawnienia tj. 1 osoba posiadająca np. uprawnienia budowlane do kierowania
robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, natomiast 2 osoba
posiadająca pozostałe uprawnienia lub trzema osobami posiadającymi każde z wyżej
wymienionych uprawnień osobno.

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. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku do
SWZ. 
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się
do braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w zakresie części
dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa ten z Wykonawców,
który wykazuje spełnienie tych warunków.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp należy złożyć wraz z ofertą.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, także
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oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni: 
1) oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, składanym na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,
posiadających wymagane uprawnienia, określone w Rozdziale XIII ust. 5 niniejszej SWZ, wraz z
informacją na temat posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Wzór Wykazu stanowi
załącznik do niniejszej SWZ;
3) w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimalną 1 000
000,00 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie
wskazanym w załączniku do SWZ. 
2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się
do braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w zakresie części
dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa ten z Wykonawców,
który wykazuje spełnienie tych warunków.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp należy złożyć wraz z ofertą.
4. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni: 
1) oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, składanym na
podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp;
2) w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej:
- wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia,
posiadających wymagane uprawnienia, określone w Rozdziale XIII ust. 5 niniejszej SWZ, wraz z
informacją na temat posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Wzór Wykazu stanowi
załącznik do niniejszej SWZ;
3) w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:
- informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimalną 1 000
000,00 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Zgodnie z 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. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 21
290,49 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt zł 49/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa 
w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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.
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem nr rachunku 
39 1010 1528 0019 1913 9120 1000 z dopiskiem "Wadium - nr referencyjny (Zp30/2021).”
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku
Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe
wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w ustawie z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, bez
potwierdzania tych okoliczności;
2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium;
3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;
4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem, iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert); 
5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego
postępowania;
6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest 33 Wojskowy Oddział Gospodarczy 
w Nowej Dębie, ul. Anieli Krzywoń 1 39-460 Nowa Dęba ;
7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią 
(tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum);
8) musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji;
6. W przypadku wniesienia wadium w formie:
a) pieniężnej – Zamawiający wymaga, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;
b) poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz 
z ofertą.
7. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek 
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o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zostanie
odrzucona.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa ustawa z dnia 11 września
2019r. Prawo zamówień publicznych.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum/ wspólnicy spółki
cywilnej) w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp:
1) ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
2) muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia, zgodnie z art. 58 ust 2 ustawy Pzp- fakt ustanowienia pełnomocnika musi wynikać z
załączonych do oferty dokumentów- wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z
pełnomocnikiem;
3) fakt udzielenia pełnomocnictwa lub ustalenia osoby reprezentującej Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia nie musi wynikać z dokumentu o nazwie
„pełnomocnictwo” takie umocowanie może być zawarte również w innym dokumencie.
4) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może wezwać do przedstawienia kopii umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

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: Nie

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-10
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	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
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	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1.	Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.  2.	W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się do braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w zakresie części dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnienie tych warunków. 3.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp należy złożyć wraz z ofertą. 4.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 5.	Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:  1)	oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 2)	w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia, określone w Rozdziale XIII ust. 5 niniejszej SWZ, wraz z informacją na temat posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Wzór Wykazu stanowi załącznik do niniejszej SWZ; 3)	w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimalną 1 000 000,00 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.	Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie wstępnie potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie wskazanym w załączniku do SWZ.  2.	W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o którym mowa powyżej w części odnoszącej się do braku podstaw do wykluczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w zakresie części dotyczącej potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, składa ten z Wykonawców, który wykazuje spełnienie tych warunków. 3.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp należy złożyć wraz z ofertą. 4.	Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 niniejszego Rozdziału, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby. 5.	Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni:  1)	oświadczenia potwierdzającego aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, składanym na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp; 2)	w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: - wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia, posiadających wymagane uprawnienia, określone w Rozdziale XIII ust. 5 niniejszej SWZ, wraz z informacją na temat posiadanych uprawnień i kwalifikacji zawodowych. Wzór Wykazu stanowi załącznik do niniejszej SWZ; 3)	w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej: - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę minimalną 1 000 000,00 zł , w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-11 08:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/33wog
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-11 09:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-10



