
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji klimatyzacji precyzyjnej
w laboratorium UOKiK w Łodzi

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006212789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-950

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@uokik.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uokik.gov.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw konkurencji i konsumentów

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:

Wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie modernizacji klimatyzacji precyzyjnej w
laboratorium UOKiK w Łodzi

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc8b9027-a1d2-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038596/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 14:02

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007754/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.7 Modernizacja klimatyzacji precyzyjnej w Laboratorium w Łodzi

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 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/transakcja/449626

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/uokik

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej:
https//:platformazakupowa.pl/pn/uokik. Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana
elektronicznym kwalifikowanym podpisem lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W
procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych na platformie, Wykonawca
składa podpis bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu.

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): 1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej
RODO), uprzejmie informujemy że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą przy pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038596/01 z dnia 2021-04-22

2021-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



Warszawa; 2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę o kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych, kontakt pocztą elektroniczną na adres mail: iod@uokik.gov.pl; 3. Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODOw celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a
podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur
udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym; 4. odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy 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 określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy PZP; 7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan:a. na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; b. na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników; c.
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia; d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO; 9. nie przysługuje Pani/Panu:a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO
prawo do usunięcia danych osobowych; b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO; c. 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: BBA-2.262.7.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) 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 jest wykonanie robót budowlano – instalacyjnych w zakresie
modernizacji klimatyzacji precyzyjnej w laboratorium UOKiK w Łodzi. Roboty budowlano-
instalacyjne stanowiące przedmiot zamówienia są pracami związanymi z wymianą instalacji
klimatyzacji precyzyjnej w laboratorium oraz remontem odtworzeniowym pomieszczeń i części
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korytarza po przeprowadzeniu wymiany tej instalacji. Całość prac wykonać należy na podstawie
przedmiarów robót, specyfikacji technicznych oraz projektów. Ogólny zakres prac
przewidzianych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia obejmuje w szczególności: •
demontaż i utylizację istniejącego systemu klimatyzacji i elementów zabudowy oraz roboty
remontowo-budowlane, • wykonanie zasilania klimatyzatora i przesunięcie gniazd wtyczkowych
oraz wykonanie instalacji oświetleniowej, • dostarczenie i montaż klimatyzatora oraz wykonanie
instalacji klimatyzacji precyzyjnej, • podłączenie szafy klimatyzatora do instalacji wodociągowej i
wymianę pionu kanalizacyjnego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45410000-4 - Tynkowanie

45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45442100-8 - Roboty malarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

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: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania

4.3.6.) Waga: 20,00
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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: Okres gwarancji na sprzęt

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

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: Okres gwarancji na roboty budowlane

4.3.6.) Waga: 10,00

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

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 dotyczące
zdolności technicznej lub zawodowej: 1) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (zakończył;
rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej) co najmniej dwie roboty budowlane w rozumieniu ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, polegające na wykonaniu prac budowlano -
instalacyjnych obejmujących: modernizację i/lub wykonanie klimatyzacji, o wartości minimum
150.000,00 zł brutto każda, (kwota zawiera wykonanie roboty budowlano -instalacyjnej wraz z
dostarczeniem urządzeń). W przypadku, gdy zamówienia będą obejmowały nie tylko prace w
zakresie modernizacji i/lub wykonania klimatyzacji Wykonawca jest zobowiązany wyodrębnić w
wykazie wartość za wykonane prace wskazane w warunku. W przypadku Wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek udziału w postępowaniu musi
spełniać samodzielnie przynajmniej jeden z Wykonawców. Wykonawca może polegać na
zasobach podmiotu trzeciego. 2) Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającymi niezbędne do wykonania
zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa
w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.)
oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub
odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia
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2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich
Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) lub zamierzający świadczyć usługi
transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1117), tj.: − Kierownikiem budowy branży budowlanej – osoba posiadająca ważne
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
budowlanej, która jest czynnym członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada
doświadczenie w postaci pełnienia funkcji kierownika budowy na minimum 3 robotach
budowlanych. − Kierownikiem robót branży elektrycznej - mimimum 1 osoba, posiadająca ważne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która jest czynnym
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada doświadczenie w postaci
pełnienia funkcji kierownika robót na minimum 3 robotach budowlanych. − Kierownikiem robót
branży sanitarnej – minimum 1 osoba posiadająca ważne uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która jest
czynnymczłonkiem właściwej izby samorządu zawodowego, oraz posiada doświadczenie w
postaci pełnienia funkcji kierownika robót na minimum 3 robotach budowlanych. 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 roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. 3. Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji wyżej wymienionych
osób. 4. Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych,
dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z
późn. zm.).

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:
oświadczenie 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, 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 –
załącznik nr 9 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) 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, przy czym dowodami, o których mowa, 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.Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę
zamówienia. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającym
spełnianie warunku określonego w ppkt 2 pkt 2.4. lit. A Części II SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy - Załącznik Nr 14 do SWZ; 2.
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oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie określonym w pkt 1 lit. B
Części II SWZ (Załącznik Nr 7 do SWZ); 3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu w zakresie określonym w pkt 2 lit. A Części II SWZ (Załącznik Nr 8 do SWZ); 4.
informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1.1 i 1.2 stanowią wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu; 5. zobowiązania innego podmiotu , o którym mowa w lit. D części II SWZ (jeżeli
dotyczy); 6. oświadczenia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, o
którym mowa w pkt 3 lit. E części II SWZ (jeżeli dotyczy); 7. oryginał pełnomocnictwa do złożenia
oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do
podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że
pełnomocnictwo do złożenia oferty upoważnia również do poświadczenia za zgodność z
oryginałem kopii wszystkich dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że z treści
pełnomocnictwa wynika co innego.8. oświadczenie czy wybór oferty Wykonawcy będzie
prowadził do powstania u Zamawiającegoobowiązku podatkowego – Wykonawca może
zamieścić niniejsze oświadczenie w formularzu ofertowym lub też w odrębnym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 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 przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2. lit. C części II lit. C SWZ, składa
każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków
udziału w postępowaniu. 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają
poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 11 do niniejszej SWZ. 4.
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w
przypadku: 1) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy, 2) zmian
wynikających z przepisów prawa, 3) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części
przedmiotu umowy, przy czym w wyniku tej zamiany zmniejszenie pierwotnej wartości umowy
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nie może przekraczać 40% tej wartości. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie prawidłowo
zrealizowane roboty, 4) zmiany terminu zakończenia robót z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawcę, m. in. a) jeżeli w trakcie robót zaszła konieczność wykonania nieprzewidzianych
robót lub Zamawiający dokonał zmiany projektu, b) w razie wstrzymania budowy przez organ
nadzoru budowlanego i inne ograny nadzoru, ale tylko po stwierdzeniu zaniedbań
niezawinionych przez Wykonawcę, c) z innych przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 5)
zmiany modelu/typu zaoferowanego urządzenia w przypadku braku dostępności na rynku pod
warunkiem spełnienia minimalnych oraz punktowanych parametrów technicznych oraz pod
warunkiem, że cena nie będzie wyższa od zaoferowanej; 6) zmiany osób, przy pomocy których
Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SWZ i innych
kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy/robót, osób reprezentujących strony
umowy; 7) wystąpienia nieprzewidzianych zdarzeń, leżących po Stronie Zamawiającego i nie
wynikających z winy Wykonawcy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia lub zmianą
terminu realizacji robót; 8) gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne i jest
mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie
podowują zmiany ogólnego charakteru umowy; 9) Wykonawca ma prawo wykonać roboty
budowlane, stanowiące przedmiot niniejszej umowy, z udziałem podwykonawców
niewskazanych w § 6 ust. 3 i w zakresie niewskazanym w § 6 ust. 3 umowy. Wykonawca
zgłasza pisemnie Zamawiającemu podwykonawców i zakres robót, które ma wykonać
podwykonawca, Postanowienia § 6 umowy stosuje się odpowiednio; 10) wystąpienia robót
dodatkowych lub zamiennych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 2. Ponadto
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu realizacji w przypadku: 1) zaistnienia
nieprzewidzianych utrudnień, związanych z konstrukcją budynku oraz w przypadku
nieprzewidzianych, dodatkowych robót budowlanych, 2) w przypadku sporządzenia protokołu
konieczności na wykonanie robót koniecznych lub dodatkowych, wykonanie których stało się
niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, 3)
konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, niezbędnych dla prawidłowego i
zgodnego z prawem budowlanym wykonania przedmiotu umowy, 4) wprowadzenia zmian do
dokumentacji projektowej lub przekazania nowej dokumentacji Wykonawcy już po zawarciu
umowy, 5) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć,
pomimo zachowania należytej staranności, 6) wstrzymania robót lub przerw w pracach
powstałych z przyczyn leżących po stronieZamawiającego, 7) działań osób trzecich
uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek
ze stron, 8) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez
Zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i
dokumentacja projektową. 3. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy może
nastąpić o sumę ilości dni dla każdej z przyczyn, o których mowa w ust.1 i 2. 4. W przypadku
konieczności wprowadzenia zmian w umowie, o których mowa w ust. 1 i 2, zmiana ta musi być
wprowadzona w formie pisemnego aneksu.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie
pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uokik

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08
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8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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	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: oświadczenie 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, 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 – załącznik nr 9 do SWZ
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) 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, przy czym dowodami, o których mowa, 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.Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego zamówienie/ Odbiorcę zamówienia. 2) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, potwierdzającym spełnianie warunku określonego w ppkt 2 pkt 2.4. lit. A Części II SWZ.
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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	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:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-10 11:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na Platformie pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/uokik
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-10 11:15
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-08
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