
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Termomodernizacja sali wiejskiej w Sądzi, termomodernizacja sali wiejskiej w Zbarzewie,
termomodernizacja sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁOSZAKOWICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050698

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Karola Kurpińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: +48655252999

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wloszakowice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Termomodernizacja sali wiejskiej w Sądzi, termomodernizacja sali wiejskiej w Zbarzewie,
termomodernizacja sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1af0bee-a33d-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038329/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 12:22
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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 00036431/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Termomodernizacja wraz z przebudową wewnętrzną sali w Zbarzewie

1.1.3 Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi

1.1.4 Termomdernizacja wraz z wymianą okien sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych

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/wloszakowice

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/wloszakowice

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, wtym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowiceInformacje o
wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej: a) W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz zofertą na
Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty Wykonawca może
złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana
przez dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim
Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).b) Podpisy
kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą
spełniać„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE)
nr910/2014- od 1 lipca 2016 roku”. t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków
pisarskich, które można odczytać i powielić.3) W przypadku wykorzystania formatu podpisu
XAdESzewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych
plików zdanymi oraz plików XAdES.4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca,wraz z
przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania
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oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę
przedsiębiorstwa.5) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem
terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania
oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 6) Każdy z wykonawców może złożyć jedną
ofertę w danej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje
wariantowe będzie podlegać odrzuceniu.7) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza
to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym
winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Dodatkowe zalecenia dlaWykonawcy
przygotowującego ofertę:• Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne
z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w
postacielektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający
rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na
.pdf9)Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za
pośrednictwem Platformy.Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do
zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej Więcej informacji dot. komunikacji
elektronicznejmiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale III pkt 1 SWZ.

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): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w
rozdziale I pkt 16 SWZ i w załączniku nr 11 do SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w
rozdziale I pkt 16 SWZ i w załączniku nr 11 do SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
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4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Sądzi – Część I. Zakres
przedmiotu zamówienia obejmuje: demontaż podłogi drewnianej na legarach oraz niezbędnych
elementów wyposażenia pomieszczeń poddanych remontowi wykonanie nowej posadzki wraz z
uzupełnieniem warstw podposadzkowych, montaż płytek ceramicznych posadzkowych wraz
cokołami sześciennymi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z doposażeniem
odpowiedniej ilości grzejników, wymiana sufitu podwieszanego panelowego w częściach
uszkodzonych, wymiana instalacji elektrycznej budynku w części sali oraz pomieszczeń
technicznych, zamurowanie niezbędnych elementów ściennych (wnęki, otwory okienne) we
wnętrzach sali, wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych przynależnych do sali wiejskiej
oraz pozostałych pomieszczeń zewnętrznych, wymiana drzwi bocznych w pomieszczeniach
bocznych nieprzynależnych do sali, wymiana orynnowania i opierzeń dachowych, naprawa
dachu nad pomieszczeniami zaplecza, wymiana oświetlenia sufitowego wewnętrznego oraz
zewnętrznego, odmalowanie pomieszczeń łazienek wraz z wymianą drzwi do kabin sanitarnych,
wykonanie docieplenia budynku płytami styropianowymi wraz z warstwami wykończeniowymi
zgodnie z technologią budowlaną (tynk mineralny), malowanie powierzchni ścian wewnętrznych
sali oraz pozostałych pomieszczeń przynależnych do obiektu, wykonanie przestrzeni z kostki
brukowej tworzącej scenę zewnętrzną na tyłach budynku.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

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:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów: Opis kryterium oceny - Znaczenie (%) 1. Cena 60% 2. Gwarancja jakości i rękojmi
40% Razem 100% 1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%. Wskaźnik C obliczany jest wg
wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej 2)
Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40% a) Zamawiający ustala minimalny
wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz
użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru
robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając
ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca
udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez
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Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu
gwarancji w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36
miesięcy.c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane
36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.Wskaźnik G
obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość miesięcy udzielonej
gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w
złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.2. Końcowa
ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp –
liczba punktów uzyskanych przez ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba
punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów: Opis kryterium oceny - Znaczenie (%) 1. Cena 60% 2. Gwarancja jakości i
rękojmi 40% Razem 100% 1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%. Wskaźnik C
obliczany jest wg wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b
– cena oferty badanej 2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40% a)
Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i
rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy,
licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i
rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie
60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na
okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i
rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na
okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od
dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego
okresu gwarancji).b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w
Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36
miesięcy.c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż
wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
Ustawy.Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość
miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy
udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu
gwarancji w miesiącach.2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za
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poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp – liczba punktów uzyskanych przez
ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba punktów uzyskanych w
kryterium „gwarancja i rękojmia”.3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

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

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Zbarzewie– Część II.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: demontaż podłogi drewnianej na legarach oraz
niezbędnych elementów wyposażenia pomieszczeń poddanych remontowi, demontaż sceny
wraz z ściankami działowymi, wykonanie nowej posadzki wraz z uzupełnieniem warstw
podposadzkowych, montaż płytek ceramicznych posadzkowych wraz cokołami sześciennym i
wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z doposażeniem odpowiedniej ilości grzejników,
wymiana sufitu podwieszanego panelowego w częściach uszkodzonych, wymiana instalacji
elektrycznej budynku w części Sali oraz pomieszczeń technicznych, zamurowanie niezbędnych
elementów ściennych (wnęki , otwory okienne) we wnętrzach, wymiana drzwi zewnętrznych i
wewnętrznych przynależnych do sali wiejskiej oraz pozostałych pomieszczeń zewnętrznych,
wymiana drzwi bocznych w pomieszczeniach bocznych nieprzynależnych do sali, wymiana
orynnowania i opierzeń dachowych, naprawa dachu nad pomieszczeniami zaplecza, wymiana
oświetlenia sufitowego wewnętrznego oraz zewnętrznego, odmalowanie pomieszczeń łazienek
wraz z wymiana drzwi do kabin sanitarnych, wykonanie docieplenia budynku płytami
styropianowymi wraz z warstwami wykończeniowymi zgodnie z technologią budowlaną (tynk
mineralny), malowanie powierzchni ścian wewnętrznych sali oraz pozostałych pomieszczeń
przynależnych do obiektu, wykonanie przestrzeni z kostki brukowej na froncie budynku,
zamurowanie i wykucie nowych otworów w kotłowni, wykonanie oświetlenia zewnętrznego
uwzględniając teren boiska i strefy placu zabaw, montaż nowych zlewozmywaków w części
kuchennej, wykonanie w części kuchennej nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej, wymiana
blatów na stołach kuchennych, wykonanie fartuchów ochronnych w części zmywalni i miejsc
przygotowywania posiłków, montaż okapu nad płytami grzewczymi, rozbiórka istniejącego pieca
w kuchni, zasypanie istniejącego zbiornika bezodpływowego i montaż nowego w innej lokalizacji,
wykonanie kostki brukowej na przestrzeni zlikwidowanego zbiornika bezodpływowego,
dobudowa fragmentu budynku garażowego dla samochodu OSP.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów: Opis kryterium oceny - Znaczenie (%) 1. Cena 60% 2. Gwarancja jakości i rękojmi
40% Razem 100% 1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%. Wskaźnik C obliczany jest wg
wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej 2)
Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40% a) Zamawiający ustala minimalny
wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz
użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru
robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając
ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca
udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez
Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu
gwarancji w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36
miesięcy.c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane
36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.Wskaźnik G
obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość miesięcy udzielonej
gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w
złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.2. Końcowa
ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp –
liczba punktów uzyskanych przez ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba
punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów: Opis kryterium oceny - Znaczenie (%) 1. Cena 60% 2. Gwarancja jakości i
rękojmi 40% Razem 100% 1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%. Wskaźnik C
obliczany jest wg wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b
– cena oferty badanej 2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40% a)
Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i
rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy,
licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i
rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie
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60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na
okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i
rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na
okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od
dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego
okresu gwarancji).b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w
Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36
miesięcy.c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż
wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
Ustawy.Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość
miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy
udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu
gwarancji w miesiącach.2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za
poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp – liczba punktów uzyskanych przez
ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba punktów uzyskanych w
kryterium „gwarancja i rękojmia”.3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą okien w Jezierzycach Kościelnych – Część III.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: demontaż i montaż nowych okien w przestrzeni sali
wiejskiej, uzupełnienie elementów ścian po montażu okien, montaż nawietrzaków podokiennych,
montaż płytek ceramicznych posadzkowych wraz cokołami sześciennymi, wymiana sufitu
podwieszanego panelowego w częściach uszkodzonych, wymiana instalacji elektrycznej
budynku w części sali oraz pomieszczeń technicznych, wymiana drzwi bocznych w
pomieszczeniach bocznych nieprzynależnych do sali, wymiana orynnowania i opierzeń
dachowych, wymiana oświetlenia sufitowego wewnętrznego oraz zewnętrznego, odmalowanie
pomieszczeń łazienek, wykonanie docieplenia budynku płytami styropianowymi wraz z
warstwami wykończeniowymi zgodnie z technologią budowlaną (tynk mineralny), malowanie
powierzchni ścian wewnętrznych sali oraz pozostałych pomieszczeń przynależnych do
obiektu,wykonanie przestrzeni z kostki brukowej na froncie budynku.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45321000-3 - Izolacja cieplna

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Gwarancja jakości i
rękojmi 40% Razem 100%1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%.Wskaźnik C obliczany jest
wg wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej
2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40%.a) Zamawiający ustala minimalny
wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane
oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz
użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru
robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając
ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca
udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin
gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez
Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu
gwarancji w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36
miesięcy.c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane
36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.Wskaźnik G
obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość miesięcy udzielonej
gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w
złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.2. Końcowa
ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp –
liczba punktów uzyskanych przez ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba
punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

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: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do
realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi
kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał
spełnienie kryteriów:Lp. Opis kryterium oceny Znaczenie (%)1. Cena 60%2. Gwarancja jakości i
rękojmi 40% Razem 100%1) Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%.Wskaźnik C obliczany
jest wg wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b – cena
oferty badanej 2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40%.a) Zamawiający
ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od
dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038329/01 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 1 ustawy - Roboty budowlane



wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60
miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres
dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i
rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na
okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na
wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od
dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego
okresu gwarancji).b) W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w
Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36
miesięcy.c) Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż
wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5
Ustawy.Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość
miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy
udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu
gwarancji w miesiącach.2. Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za
poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp – liczba punktów uzyskanych przez
ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba punktów uzyskanych w
kryterium „gwarancja i rękojmia”.3. Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą
sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).

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

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w
postępowaniu dotyczący/-e: 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 2) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 4) zdolności technicznej
lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że: a) zrealizował (rozpoczął i
zakończył) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną
polegającą na termomodernizacji budynku lub inną robotę budowlaną, w zakres której wchodziła
termomodernizacja budynku o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 zł brutto (niezależnie od
liczby części, o które ubiega się Wykonawca). b)Dysponuje zarówno na etapie udzielenia
zamówienia, jak i jego realizacji kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi określone przepisami Prawa budowlanego.Zamawiający,
określając wymogi dla osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w zakresie
posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im
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uprawnienia wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji
Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020
r., poz. 220 ).

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: 1)
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 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 2) 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; a) Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej,
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami
nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie
jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury
przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.b) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub,
jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o
oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem,
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania wykonawcy.c) Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:1)Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4)
SWZ wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których
robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została
wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;2) wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub
pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, 2) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), 3) Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli
dotyczy), 4) potwierdzenie wniesienia wadium, 5) Wykaz rozwiązań równoważnych (jeżeli
dotyczy), 6) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

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 przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) w
odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części postępowania. Wadium należy wnieść
odrębnie do każdej części postępowania.2) Wadium musi obejmować pełen okres związania
ofertą tj. do dnia 8.06.2021 r.3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.4) Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 39 8661 0009 2001 0000 1209 0006.z
dopiskiem: Wadium na: „Termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w
Sądzi – Część I, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z przebudową wewnętrzną w Zbarzewie
– Część II, termomodernizacja sali wiejskiej wraz z wymianą okien w Jezierzycach Kościelnych
– Część III”. (opisać zgodnie częścią, na którą Wykonawca składa ofertę).Kopię polecenia
przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.5) Wadium musi
wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu
składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).6) Wadium
wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez
wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie
(wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie
ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być nazwa i adres
zamawiającego.- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona
gwarancją/poręczeniem,- kwotę gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,-
zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze
pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.7) W
przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie
utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o
zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający
odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.8) Zamawiający dokona zwrotu
wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.9) Zamawiający zatrzymuje
wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 p.z.p. oraz wskazanym we Wzorze umowy- w §
9.Zmiana umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej
ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 09:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia wskazane w §1 ust.
3umowy (załącznik nr 5 do SWZ). Wymóg nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby
kierujące budową: kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, osób wykonujących usługę
geodezyjną,dostawców materiałów budowlanych. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust.
1nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie
innychprzepisów,które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.2) W
dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w
ust.1.Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz zewskazaniem liczby
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia
oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.3) Wykonawca zobowiązuje się, iż
zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności
wskazane w ust. 1 w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1320).4) Wykonawca zobowiązuje
się,iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie przez niego wskazanym, nie
krótszym niż10 dni roboczych,Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu
poświadczone za zgodność z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez
Wykonawcę/Podwykonawcę z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym
dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w
szczególności imię inazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj
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umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.5) Nieprzedłożenie przez Wykonawcę lub
Podwykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami
wykonującymi czynności, o których mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego
zgodnie z ust.4 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na
podstawie umowy o prace oraz będzie skutkować naliczeniem kar umownych w wysokości
określonej w § 16ust. 1pkt 1) lit. i) niniejszej umowy.6) Zamawiający ma prawo kontroli
zatrudnienia w/w osób przezcały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w §3 ust. 1
niniejszej umowy, wszczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów
potwierdzających bieżące opłacanieskładek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w
osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy.7) W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
lubPodwykonawcy,możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych w oświadczeniu, o
którym mowa w ust. 2,inną/ymi osobą/ami pod warunkiem,że spełnione zostaną wszystkie
wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w
niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio. WIZJA
LOKALNA: Zamawiający nie przewiduje obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej oraz
sprawdzenia przez wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych
na miejscu u zamawiającego. Jednakże, gdy wykonawca chciałby odbyć wizję lokalną, lub
zapoznać się z dokumentacją znajdującą się na miejscu u Zamawiającego, należy w tym celu,
skontaktować sięz osobami wyznaczonymi do komunikowania się z wykonawcami.

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038329/01 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 1 ustawy - Roboty budowlane


	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Termomodernizacja sali wiejskiej w Sądzi, termomodernizacja sali wiejskiej w Zbarzewie, termomodernizacja sali wiejskiej w Jezierzycach Kościelnych.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WŁOSZAKOWICE
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050698
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Karola Kurpińskiego 29
	1.5.2.) Miejscowość: Włoszakowice
	1.5.3.) Kod pocztowy: 64-140
	1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński
	1.5.7.) Numer telefonu: +48655252999
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@wloszakowice.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1af0bee-a33d-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038329/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 12:22
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00036431/02/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	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

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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/wloszakowice
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W niniejszym postępowaniu komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, wtym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowiceInformacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej: a) W procesie składania oferty, w tym dokumentów składanych wraz zofertą na Platformie, kwalifikowany podpis elektroniczny/ podpis zaufany/ podpis osobisty Wykonawca może złożyć bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana przez dostawcę Platformy) oraz dodatkowo dla całego pakietu dokumentów w kroku drugim Formularza składania oferty (po kliknięciu w przycisk Przejdź do podsumowania).b) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać„Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (eIDAS) (UE) nr910/2014- od 1 lipca 2016 roku”. t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić.3) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdESzewnętrzny. Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, podpisywanych plików zdanymi oraz plików XAdES.4) Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca,wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Na Platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa.5) Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje 6) Każdy z wykonawców może złożyć jedną ofertę w danej części zamówienia. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe będzie podlegać odrzuceniu.7) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oznacza to, że oferta, oświadczenia oraz każdy dokument złożony wraz z ofertą sporządzony w języku obcym winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. Dodatkowe zalecenia dlaWykonawcy przygotowującego ofertę:• Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z „OBWIESZCZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności,minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postacielektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf9)Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy przekazywać za pośrednictwem Platformy.Korespondencję uważa się za przekazaną w terminie, jeżeli dotrze do zamawiającego przed upływem wymaganego terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania wiadomości elektronicznej Więcej informacji dot. komunikacji elektronicznejmiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą opisane jest w rozdziale III pkt 1 SWZ.
	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ i w załączniku nr 11 do SWZ.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określono w rozdziale I pkt 16 SWZ i w załączniku nr 11 do SWZ.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: 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:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	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:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Opis kryterium oceny - Znaczenie (%) 1.	Cena	60% 2.	Gwarancja jakości i rękojmi 40% Razem	100% 1)	Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%. Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej 2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40% a)	Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).b)	W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.c)	Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.2.	Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.3.	Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 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:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów: Opis kryterium oceny - Znaczenie (%) 1.	Cena	60% 2.	Gwarancja jakości i rękojmi 40% Razem	100% 1)	Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%. Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej 2) Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40% a)	Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).b)	W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.c)	Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.2.	Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.3.	Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 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:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnienie kryteriów:Lp.	Opis kryterium oceny	Znaczenie (%)1.	Cena	60%2.	Gwarancja jakości i rękojmi	40%	Razem	100%1)	Kryterium „cena” – wskaźnik C, ranga – 60%.Wskaźnik C obliczany jest wg wzoru:C = (C m / C b) x 100 pkt x 60%gdzie:C m – najniższa cena oferty, C b – cena oferty badanej 2)	Kryterium „gwarancja i rękojmia” – wskaźnik G, ranga – 40%.a)	Zamawiający ustala minimalny wymagany termin udzielonej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 36 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Wykonawca może przedłużyć termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres maksymalnie 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót. Jeżeli Wykonawca udzieli gwarancji na okres dłuższy niż 60 miesięcy, Zamawiający obliczając ilość punktów w kryterium „gwarancja i rękojmia”, będzie traktował taki zapis tak, jak gdyby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy. Do umowy również zostanie wprowadzony termin gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane oraz użyte/dostarczone materiały na okres 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót (pomimo proponowanego w ofercie przez Wykonawcę dłuższego okresu gwarancji).b)	W przypadku, gdy Wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji w Formularzu oferty Zamawiający przyjmie, że Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy.c)	Jeżeli Wykonawca w Formularzu oferty zaoferuje okres gwarancji krótszy, niż wymagane 36 miesięcy, Zamawiający odrzuci jego ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 Ustawy.Wskaźnik G obliczany jest wg wzoru:G = (G b / G m) x 100 pkt x 40%gdzie:G b – ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w ofercie badanej,G m – największa ilość miesięcy udzielonej gwarancji i rękojmi w złożonych ofertachWymagane jest podanie w ofercie okresu gwarancji w miesiącach.2.	Końcowa ocena oferty to suma punktów uzyskanych za poszczególne kryteria wg wzoru:Lp = C + Ggdzie:Lp – liczba punktów uzyskanych przez ofertę,C – liczba punktów uzyskanych w kryterium „cena”,G – liczba punktów uzyskanych w kryterium „gwarancja i rękojmia”.3.	Najkorzystniejsza oferta to oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
	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: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu: 1) 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 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ; 2)	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; a)	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu jak wyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.b)	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.c)	Dokumenty/oświadczenia, o których mowa w ww. a) i b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających:1)Wykazu robót budowlanych, zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale II pkt II pkt 7 ust. 1 ppkt. 4) SWZ wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których robota ta została wykonana, z załączeniem dowodów określających czy ta robota budowlana została wykonana należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;2)	wykaz osób, zgodny z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
	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: Nie
	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: 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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-07 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wloszakowice
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 09:10
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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