
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na
funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka schodów zewnętrznych”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej w Brańszczyku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296064

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Jana Pawła II 65

1.5.2.) Miejscowość: Brańszczyk

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-221

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@dpsbranszczyk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsbranszczyk.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

inna

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:

„Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na
funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka schodów zewnętrznych”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-993d3105-97ae-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029019/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-07 19:46

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001991/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej
na funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka schodów zewnętrznych i zagospodarowanie
terenu

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://opennexus.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://opennexus.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu OpenNexus, który dostępny jest pod adresem: WWW.OPENNEXUS.PL oraz poczty
elektronicznej – zamowienia@dpsbranszczyk.pl.Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i
odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz
informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu
OpenNexus.Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150
MB.Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na platformę Opennexus.Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID
postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Sposób komunikowania się Zamawiającego z
Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych
niż wskazanych wyżej), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem platformy OpenNexus,. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID
postępowania).2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty
elektronicznej, email: zamowienia@dpsbranszczyk.pl. 3) Dokumenty elektroniczne, składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na adres
zamowienia@dpsbranszczyk.pl. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w
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sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020 poz. 2415).

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. Klauzula informacyjna RODO;Zgodnie z art. 13 ust. 1−2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.
Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę: Administrator danych
osobowychDom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel: (29) 742 14
14Inspektor Ochrony DanychDom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel:
(29) 742 14 14Cele i podstawy przetwarzaniaCelem przetwarzania danych jest: realizacja obowiązków
wynikających z przepisów prawa.Podstawą przetwarzania jest:art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jest to
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,oraz w szczególności:ustawa z dnia 11 września 2019
roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).Okres przechowywania danych Zebrane
dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania,
określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67 ze zm.).Odbiorcy
danychPani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma
zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana
danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Prawa osób, których dane dotyczą:
Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich
kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;prawo do ograniczenia przetwarzania
danych;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS/DG/ZP/61/1/PN/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
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rzedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pod nazwą:
„Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku o funkcji mieszkalnej na
funkcję biurowo- administracyjną, rozbiórka schodów zewnętrznych”,Opis przedmiotu
zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i rozbudowy budynku
zmieniającego sposób użytkowania z funkcji mieszkalnej na funkcję biurowo-administracyjną
położonego przy ul. Jana Pawła II 65A w Brańszczyku.W ramach przebudowy należy wykonać
rozbiórkę istniejących schodów zewnętrznych przy dwóch wejściach. W ich miejsce wykonać
nowe schody zewnętrzne monolityczne betonowe z balustradami ze stali kwasoodpornej oraz
jedną platformę dla osób niepełnosprawnych w postaci podnośnika śrubowego do montażu na
zewnątrz budynku.Zakres opracowania i wykonywanych prac remontowych na obiekcie dotyczy
jednej kondygnacji o powierzchni użytkowej 254,66 m2Zakres prac w obszarze obiektu
budowlanego:prace rozbiórkowe:należy wykonać prace rozbiórkowe ścian działowych,
demontaż wyposażenia istniejących sanitariatów, powiększenia otworów drzwiowych, wykonania
otworów w stropie i dachu dla projektowanych kominów wentylacyjnychprace budowlane:należy
wykonać prace budowlane w zakresie budowy nowych ścian działowych o grubości 8 cm z cegły
silikatowej, budowy kominów wentylacyjnych z kształtek prefabrykowanychprace remontowe i
wykończeniowe:wymiana wszystkich warstw posadzki z wykonaniem warstwy wierzchniej ( pvc /
gresy)prace tynkarskie i szpachlowanie wszystkich ścian, kominów i sufitów oraz wykonanie
okładzin ściennych gresowych w pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych, porządkowym i
socjalnymmalowanie ścian i sufitówwykonanie białego montażuwstawienie stolarki drzwiowej
wewnętrznej i zewnętrznej na poziomie opracowywanej kondygnacjimontaż uchwytów w
sanitariacie osób niepełnosprawnychwykonanie prac instalacyjnych wg dokumentacji branżowej
sanitarnej i elektrycznejZamierzenie budowlane opiera się na istniejącej infrastrukturze
technicznej, nie występują projektowane sieci i urządzenia uzbrojenia terenu, rozbudowywany i
przebudowywany budynek obsługiwany będzie poprzez istniejące uzbrojenie terenu. Istniejący
budynek wyposażony jest w instalacje wewnętrzne wymagające następujących działań:-
instalacja wody zimnej i ciepłej- wykonać rozbudowę istniejącej instalacji wewnętrznej poprzez
doprowadzenie wody do pomieszczenia łazienek na parterze w obszarze przebudowy budynku,-
kanalizacja sanitarna- wykonać rozbudowę istniejącej instalacji wewnętrznej o obsługę sanitarną
pomieszczeń łazienek na parterze w obszarze przebudowy budynku,- instalacja centralnego
ogrzewania z kotłowni własnej- wykonać instalacje wewnętrzne rozprowadzające ciepło w
nowoprojektowanych pomieszczeniach biurowych i pomocniczych,- instalacja gazowa- bez
rozbudowy,- instalacje elektryczne- wykonanie instalacji wewnętrznych poprzez wyposażenie
pomieszczeń nowoprojektowanych w instalacje oświetleniowe i gniazd wtykowych,- wentylacja
grawitacyjna- rozbudowa o nowe kanały wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
projektowanych łazienek oraz w obszarze przebudowy budynku.Projektowane rozbudowy
instalacji nie zmienią dotychczasowych układów pomiarowych i przyłączy .Powierzchnia
zabudowy – 329,51 m2Powierzchnia użytkowa kondygnacji objętej projektem- 254,66
m2Kubatura – 2160,25 m3Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
dokumentacji projektowej zał. nr 8.Ustalenia dodatkowe:Wykonawca zobowiązany jest przed
podpisaniem umowy do przedłożenia uproszczonego kosztorysu ofertowego.Wykonawca może
dokonać wizji lokalnej przedmiotu zamówienia przed przygotowaniem oferty. 2.3 Kody według
Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3
grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych:45262500-6 Roboty murarskie i
murowe45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne45324000-4 Roboty w zakresie okładziny
tynkowej45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne45331200-8 Instalowanie
urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych45000000-7 Roboty budowlane

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie
się kierował następującym kryteriami: ceny i gwarancji.

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający odstępuje od wymagania
podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający
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odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie. sytuacji
ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający odstępuje od wymagania podmiotowych środków
dowodowych w tym zakresie. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna ww.
warunek za spełniony jeżeli wykonawca złoży: 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. Zamawiający żąda
potwierdzenia wykonania, co najmniej: trzech robót budowlanych dotyczących: budowy,
przebudowy, rozbudowy lub remontu obiektów użyteczności publicznej, o wartości robót na
kwotę brutto minimum 500.000,00 zł. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu
o uzupełniony przez wykonawcę – wykaz robót budowlanych.wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowania 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. Zamawiający żąda potwierdzenia,
że wykonawca dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą posiadającą
wymagane prawem uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku w oparciu o uzupełniony przez wykonawcę –
potencjał techniczny.Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.Zamawiający może na
każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zgodnie z art. 118 ust. 1 ustawy Pzp
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub
jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego
łączących go z nimi stosunków prawnych.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że
wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SWZ.Zamawiający ocenia, czy udostępniane
wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe,
pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a
także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały
przewidziane względem wykonawcy. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert,
powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie
składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji
podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, także oświadczenie
podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby.9. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie
w oparciu o informacje zawarte w złożonych oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów
musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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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:
Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1. ustawy
Pzp.Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy
Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczeniu do udziału w
postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należnego do tej samej
grupy kapitałowej.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców z postępowania, o których mowa
w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do którego otwarto likwidację,
ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami,
którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia,
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SWZ. Wykonawca, którego oferta
została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5
dni od dnia wezwania nw. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 274 ustawy
Pzp:oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ , wykaz robót budowlanych - załącznik
nr 5 do SWZ,wykaz osób - załącznik nr 6 do SWZ ,odpis lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2
pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie
wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, podmiotowych
środków dowodowych, innych dokumentów, lub dokumenty te są niekompletne lub zawierają błędy, do
ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że
mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania.

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:
W przypadku wnoszenia oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy
muszązłożyć: pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie lub
innydokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawców
występującychwspólnie oraz podmiotowe środki dowodowe, oświadczenia i dokumenty, o
których mowa w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, w
formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Z uwagi na ryczałtowy
charakter wynagrodzenia, zmiany umowy mogą nastąpić jedynie na podstawie okoliczności, o
których mowa w art. 455 Pzp, a w szczególności:działania tzw. siły wyższej, rozumianej przez
strony jako każda okoliczność, niezależna od woli stron, uniemożliwiająca wykonywanie
zobowiązań umownych, której skutków nie można uniknąć, względnie przewidzieć lub były
nieuniknione (np. wojna, zamieszki wewnętrzne, ograniczenia zastosowane przez rząd, powódź,
pożar, huragan, nawałnica, ulewne deszcze, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe), o czas
tego opóźnienia,zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; zmiany wydanych wcześniej przez organy administracji
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych
decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,inne przyczyny niezależne od Zamawiającego oraz
Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności takie jak: brak
możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami,
remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, itp.,z powodu wystąpienia dodatkowych robót budowlanych a niemożliwych do
przewidzenia oraz robót zamiennych,zmiany wymagań związanych ze zmianą lub wydaniem
nowego pozwolenia na budowę (w przypadku wystąpienia) lub zgłoszenia (w przypadku
wystąpienia) dla realizowanego zamówienia, wynikających z konieczności wykonania robót
zamiennych niewykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, a koniecznych dla
wykonania całości robót i uzyskania założonego efektu Użytkowego,zmiany przepisów, które
skutkują zmianą pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wydanego dla realizowanego
zamówienia - w przypadku wystąpienia,w następstwie okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawierania umowy niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy,
skutkujących niemożliwością prowadzenia robót.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://opennexus.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Finansowanie zamówienia:zadanie finansowane ze środków budżetu Starostwa Powiatowego w
Wyszkowie,Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu
przyznane.Podwykonawstwo:1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029019/01 z dnia 2021-04-07

2021-04-07 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



podwykonawcy (podwykonawcom), 2) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.Zamawiający wymaga, aby w
przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie
części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile
są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Klauzula informacyjna RODO;Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – zwanym dalej RODO – ustala się niniejszą klauzulę: Administrator danych osobowychDom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel: (29) 742 14 14Inspektor Ochrony DanychDom Pomocy Społecznej, ul. Jana Pawła II 65, 07-221 Brańszczyk, tel: (29) 742 14 14Cele i podstawy przetwarzaniaCelem przetwarzania danych jest: realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.Podstawą przetwarzania jest:art. 6 ust. 1 lit. c RODO - jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego,oraz w szczególności:ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).Okres przechowywania danych Zebrane dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania zgodnie z celem i podstawą przetwarzania, określonym w pkt. III, na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14 poz.67 ze zm.).Odbiorcy danychPani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;prawo do ograniczenia przetwarzania danych;prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze i ocenianiu ofert uznanych za ważne zamawiający będzie się kierował następującym kryteriami: ceny i gwarancji.
	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
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	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
	4.3.6.) Waga: 40
	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: Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp;O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 108 ust. 1. ustawy Pzp.Zamawiający żąda przedłożenia oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie ofert, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należnego do tej samej grupy kapitałowej.Zamawiający przewiduje wykluczenia wykonawców z postępowania, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu, wg załącznika nr 2 do SWZ. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania nw. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp:oświadczenie o grupie kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ , wykaz robót budowlanych - załącznik nr 5 do SWZ,wykaz osób - załącznik nr 6 do SWZ ,odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 2 pkt 4, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający na podstawie art. 128 ustawy Pzp wezwie wykonawców, którzy nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów, lub dokumenty te są niekompletne lub zawierają błędy, do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
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	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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