
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Termomodernizacja obiektu szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAZURSKIE CENTRUM ZDROWIA SZPITAL POWIATOWY W
WĘGORZEWIE PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519461110

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 17

1.5.2.) Miejscowość: Węgorzewo

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-600

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 427 32 52

1.5.8.) Numer faksu: 87 427 32 52 wew. 210

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@szpitalwegorzewo.pl

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

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

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 obiektu szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9b473792-b30b-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057422/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18 14:54

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00025152/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja obiektu szpitala

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/termomodernizacjaobiektuszpitala

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/termomodernizacjaobiektuszpitala

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Zgodnie z art. 61. ust. 1. oraz art. 63 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września
2019 r. komunikacja w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej, pliki należy opatrzyć:- kwalifikowanym podpisem elektronicznym,- podpisem
zaufanym,- lub podpisem osobistym.2. Zgodnie z art. 67 ustawy Pzp, Zamawiający podaje minimalne
wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to:1) Przeglądarka
internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą
języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz2) Łącze internetowe o przepustowości co
najmniej 256 kbit/s3) Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu
1024x768 pikseli.3. szczegółowy opis dotyczący sposobu przygotowania i, złożenia oferty oraz
kontaktu z Zamawiającym określony został w Rozdziale IX Specyfikacji warunków zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057422/01 z dnia 2021-05-18

2021-05-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane



uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: � administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki
ZdrowotnejJeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan
skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować,
adres: Mazurskie Centrum Zdrowia Szpital Powiatowy w Węgorzewie Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej ul. 3 Maja 17, 11-600 Węgorzewo lub pod adresem e-mail: iod@szpitalwegorzewo.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego MCZ/TPter/2021 pod nazwą:
termomodernizacja obiektu szpitala, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;� odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; � Pani/Pana dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;� obowiązek podania przez Panią/Pana
danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w
przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; � w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;� posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych
osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;� nie
przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCZ/TPk/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: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

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
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie I – Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej, wymiana oświetlenia na
LEDowe, instalacja pomp ciepła wraz z odwiertami dolnego źródła.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09331200-0 - Słoneczne moduły fotoelektryczne

09332000-5 - Instalacje słoneczne

45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 - Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 - Instalacje niskiego napięcia

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej,
przyznane punkty będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert
został opisany w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 50,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowe funkcjonalności

4.3.6.) Waga: 29,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, przyznane punkty będą
zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert został opisany w
Rozdziale XIX SWZ.

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

Zadanie II – Wymiana instalacji C.O. i C.W.U na nową, roboty budowalne w zakresie ocieplenia
budynków.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71323100-9 - Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 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: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej,
przyznane punkty będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert
został opisany w Rozdziale XIX SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: dodatkowa gwarancja na wykonane usługi

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin rozpoczęcia robót budowlanych/instalacyjnych

4.3.6.) Waga: 20

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, przyznane punkty będą
zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert został opisany w
Rozdziale XIX SWZ.

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1)nie podlegają wykluczeniu;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu, 2. Z postępowania o udzielenie zamówienia
wyklucza się Wykonawców opisanych w art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych, z
zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp.3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący sytuacji
ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania przez cały
okres realizacji umowy oraz okresu gwarancji ważnego (opłaconego) ubezpieczania od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia. Zamawiający oszacował szkody mogące powstać w wyniku realizacji umowy i
wymaga posiadania ubezpieczenia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł w postaci polisy OC
kontraktowej. Polisę musi złożyć każdy z wykonawców na każde Zadanie oddzielnie. 4. Warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. Zadanie I: Wykonawca
w czasie ostatnich 3 lat wykonał, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie, minimum zakończone zamówienia dotyczące:1) Wykonania instalacji fotowoltaicznej o
mocy minimum 15kW na dachu budynku należącego do jednostki publicznej, szpitala,
organizacji rządowej lub pozarządowej w systemie On-Grid.2) Wykonania instalacji
fotowoltaicznej o mocy minimum 20kWp. w systemie On-Grid.3) Wykonania systemu pomp
ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 50kW.Zadanie II: Wykonawca w czasie ostatnich 3 lat
wykonał, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3
zakończone zamówienia dotyczące:1) Budowy lub wymiany instalacji C.O. i C.W.U. zasilanej
niskotemperaturowym źródłem ciepła o wartości zamówienia minimum 200.000 zł2) Robót
budowlanych w zakresie ocieplenia budynków użyteczności publicznej, szpitala, organizacji
rządowej lub pozarządowej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000 złSzczegółowy opis
warunków udziału w postępowaniu został opisany w Rozdziale XVI Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
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 2007r o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o
przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:- stosownie do postanowień
§10Rozporządzenia 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 r. poz. 2415) w związku z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp-
oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków uczestnictwa w
postępowaniu zawartego w załączniku nr 3 do SWZ dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej, w
których wykonawca zobowiązany jest wykazać że:Zadanie I: Wykonawca w czasie ostatnich 3 lat
wykonał, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum zakończone
zamówienia dotyczące:1) Wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 15kW na dachu
budynku należącego do jednostki publicznej, szpitala, organizacji rządowej lub pozarządowej w
systemie On-Grid.2) Wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 20kWp. w systemie On-
Grid.3) Wykonania systemu pomp ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 50kW.Zadanie II:
Wykonawca w czasie ostatnich 3 lat wykonał, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w
tym okresie, minimum 3 zakończone zamówienia dotyczące:1) Budowy lub wymiany instalacji C.O. i
C.W.U. zasilanej niskotemperaturowym źródłem ciepła o wartości zamówienia minimum 200.000 zł2)
Robót budowlanych w zakresie ocieplenia budynków użyteczności publicznej, szpitala, organizacji
rządowej lub pozarządowej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000 złZamawiający wymaga złożenia
podmiotowych środków dowodowych szczegółowo opisanych w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków
Zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw dla zadania I z wymaganiami określonymi
w opisie przedmiotu zamówienia, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą aktualnych
materiałów informacyjnych producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających
funkcjonalność oferowanego sprzętu z warunkami PFU

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
aktualne materiały informacyjne producenta w postaci katalogów, folderów potwierdzających
funkcjonalność oferowanego sprzętu z warunkami PFU

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym- zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Wraz z
ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć: 1) Program Funkcjonalno Użytkowy zgodnie z
załącznikiem nr 1 do SWZ.2) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków uczestnictwa w postępowaniu zgodnych z załącznikiem nr 3 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

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
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Dla zadania I w wysokości 20.000 zł, dla zadania II w wysokości 25.000 zł.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zamawiający wymaga by w przypadku potwierdzenia warunku udziału dotyczącego zdolności
zawodowej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, co najmniej
jeden z wykonawców legitymował się wymaganym doświadczeniem o którym mowa w Rozdziale
XVI ust. 6 SWZ. Zamawiający nie dopuszcza wskazania tego warunku przez sumowanie
doświadczenia przez poszczególnych wykonawców występujących wspólnie.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania
zmiany Umowy w następującym zakresie (oraz na następujących warunkach): szczegółowy opis
zmian został opisany w § 11 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego zgodnie z załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-02 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa Zamawiajacego

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-02 11:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00057422/01 z dnia 2021-05-18

2021-05-18 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane metodą punktową w skali 100-punktowej, przyznane punkty będą zaokrąglane do 2 miejsc po przecinku. Szczegółowy opis kryterium oceny ofert został opisany w Rozdziale XIX SWZ.
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 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 2007r o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności zawodowej zamawiający żąda:- stosownie do postanowień §10Rozporządzenia 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 r. poz. 2415) w związku z art. 127 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp- oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu zawartego w załączniku nr 3 do SWZ dotyczącej zdolności technicznej i zawodowej, w których wykonawca zobowiązany jest wykazać że:Zadanie I: Wykonawca w czasie ostatnich 3 lat wykonał, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum zakończone zamówienia dotyczące:1)	Wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 15kW na dachu budynku należącego do jednostki publicznej, szpitala, organizacji rządowej lub pozarządowej w systemie On-Grid.2)	Wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy minimum 20kWp. w systemie On-Grid.3)	Wykonania systemu pomp ciepła o łącznej mocy nie mniejszej niż 50kW.Zadanie II: Wykonawca w czasie ostatnich 3 lat wykonał, lub jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 zakończone zamówienia dotyczące:1)	Budowy lub wymiany instalacji C.O. i C.W.U. zasilanej niskotemperaturowym źródłem ciepła o wartości zamówienia minimum 200.000 zł2) Robót budowlanych w zakresie ocieplenia budynków użyteczności publicznej, szpitala, organizacji rządowej lub pozarządowej o wartości robót nie mniejszej niż 100.000 złZamawiający wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych szczegółowo opisanych w Rozdziale XVII Specyfikacji Warunków Zamówienia.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
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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: Nie
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	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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