
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do DS. „Parawanowiec” przy pl. Grunwaldzkim 28
we Wrocławiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.7.) Numer telefonu: +48 71 375 22 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do DS. „Parawanowiec” przy pl. Grunwaldzkim 28
we Wrocławiu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fdf7f688-b6f9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00057222/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-18 13:36
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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://bip.uni.wroc.pl/382/284/roboty-budowlane-ponizej-5-350-000-euro.html

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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja elektroniczna między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem dedykowanego formularza (Formularza
do komunikacji dostępnego na ePUAP https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia oraz
udostępnionego przez miniPortal https://miniportal.uzp.gov.pl/ lub poczty elektronicznej
bzp@uwr.edu.pl. We wszelkiej korespondencji związanej zniniejszym postępowaniem Zamawiający i
Wykonawcy posługują się ID postępowania lub nr referencyjnym nadanym przez Zamawiającego tj.
BZP.2712.2.2021.JS

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.2. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopiidokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Instrukcji użytkownika systemu Miniportal
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortalePUAP.pdf oraz Warunkach korzystania
z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-
klienta/regulamin3. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub
oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy
wynosi 150 MB., za pośrednictwem poczty elektronicznej wynosi 20 MB. 4. 1. Oferta, oświadczenie, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie o którym
mowa w art. 117 ust. 4 uPzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w
art. 118 ust. 3 uPzp, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci
elektronicznej w języku polskim, w ogólnodostępnych formatach danych, w szczególności .pdf, .doc,
.docx, .rtf, .xps, .odt, .txt oraz składa pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (z
kwalifikowanym podpisem) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski -
informuje, że: • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl.
Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany przez Rektora; • o celach i sposobach
przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;• Administrator wyznaczył osobę pełniącą
zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres email:
iod@uwr.edu.pl; • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu wyłonienia wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu o zamówienie
publiczneprzeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w uPzp; •
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą
zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej; • okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio: -
zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, - jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy; - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym
mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów finansowanych ze środków
pochodzących z UE;- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; • obowiązek podania przez Panią/Pana danych
osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne;
konsekwencją nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej
oferty; • wodniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do
państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach określonych w uPzp. Może
Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na
zasadachwynikających z uPzp;• 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;- w
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby
niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania
dodatkowychinformacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - 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. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność
Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 3. Zamawiający
udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze
środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 4. W
przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO,
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spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO; 5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
danych o którychmowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie
zamówienia;6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez
Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od
osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie
nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 7. Skorzystanie przez osobę,
której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania
oraz jego załączników; 8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w
BiuletynieZamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w
drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2712.2.2021.JS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 159096,81 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn „Przebudowa przyłącza kanalizacji
sanitarnej do DS. „Parawanowiec” przy pl. Grunwaldzkim 28 we Wrocławiu”2. Zakres prac
będzie zgodny z dokumentacją techniczną oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót, a
wszczególności będzie obejmował:a) rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych; b)
wykonanie robót ziemnych, wymiana gruntu; c) wykonanie robót metodą bezwykopową -
przeciskiem sterowanym; d) wykonanie robót wykopem otwartym; e) ręczne kopanie rowów dla
kabli o głębokości od 0,6m do 0,8m wraz z ich zasypaniem; f) demontaż istniejącej kanalizacji
sanitarnej z rur kamionkowych oraz PVC; g) wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz ze
studniami; h) mechaniczne czyszczenie studzienek oraz przewodów kanalizacyjnych; i)
zagęszczanie i zasypanie wykopów; j) odtworzenie istniejących nawierzchni utwardzonych,
ciągów pieszo – jezdnych oraz terenów zielonych; k) zabezpieczenie drzew i krzewów podczas
wykonywania prac; l) zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych i telefonicznych; ł)
oznakowanie trasy kanału taśmą; m) roboty pomiarowe, próby i testy sieci; n) kamerowanie
wykonanego odcinka sieci kanalizacyjnej. Koszt z tym związany ponosi Wykonawca; o) prace
będą prowadzone na czynnej sieci kanalizacyjnej, dlatego należy przewidzieć tymczasowe
odprowadzanie/przepompowywanie ścieków. Koszt z tym związany ponosi Wykonawca; p)
umocnienie ścian wykopów, odwodnienie wykopu, oczyszczenie kanałów, zabezpieczenie przed
napływem ścieków oraz koszt z tym związany ponosi Wykonawca; q) prace należy
prowadzićpod nadzorem dendrologicznym. Koszt z tym związany ponosi Wykonawca; r)
oznakowanie oraz organizacja ruchu zastępczego na czas budowy przyłączy, w tym: pionowe
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znaki drogowe, zapory drogowe U-20c, U-3d i U-3c, barierki ochronne, lampy ostrzegawcze,
kładka tymczasowaantypoślizgowa dla pieszych, uzyskanie wymaganych uzgodnień, decyzji itp.
oraz koszt z tym związany ponosi Wykonawca; s) wywóz materiałów z demontażu oraz robót
ziemnych; t) wygrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych; u) wyznaczenie miejsca
natymczasowe składowanie i segregację materiałów (do uzgodnienia z Użytkownikiem); v)
wyznaczenie trasy przejazdu ciężkiego sprzętu, którą będą wywożone materiały pochodzące z
rozbiórki/wykopów w sposób umożliwiający zachowanie bezpieczeństwa użytkownikom i
bezkolizyjne funkcjonowanie ruchu pojazdów oraz pieszych.2.1. Roboty budowlane oznaczają
pełen zakres robót budowlano-montażowych, robót rozbiórkowych, robót demontażowych i
montażowych oraz usług budowlanych w zakresie określonym powyżej i opisanym w
dokumentacji projektowej. Zakres robót szczegółowo obejmuje dokumentacja projektowa
(projekt wykonawczy i budowlany) STWiORB oraz przedmiar robót stanowiące załącznik nr 6 do
SWZ wraz ze wszystkimi robotami niezbędnymi i towarzyszącymi dla zrealizowania robót.
2.2.Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we
wzorze umowy, (który stanowi projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1
pkt 7 uPzp) wraz z załącznikami, stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.3. Wykonawca
zobowiązuje się wykonać roboty jw. zgodnie z dokumentacją projektową, wzorem umowy, SWZ,
decyzją udzielającą pozwolenia na budowę, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane
oraz zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami i normami, jak również zgodnie z
wiedzątechniczną, zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do
odprowadzania ścieków

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami: Kryterium 1: Cena (C)– 60%; Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi
na przedmiot zamówienia (G)- 35% Kryterium 3: Termin wykonania zamówienia (T) -5% Zamawiający
dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując
zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: W = C + G +T
gdzie: C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;G - oznacza wartość punktową w kryterium
Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin
wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy
wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów podane są w rozdziale
XIV SWZ. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w
łącznej ocenie punktowej. 4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone
przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 35,00

Kryterium 3

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

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 5

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 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

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:1.1. nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz dodatkowo art. 109 ust. 1 pkt 4, 7, 8 i 10 uPzp.1.2.
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.2.1. zdolności do występowania w
obrocie gospodarczym Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu
zamówienianie wymaga zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.1.2.2. uprawnień
do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia
nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.1.2.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunków w ww. zakresie.1.2.4. zdolności technicznej lub zawodowej,
Zamawiający wyznacza szczegółowy warunek w tym zakresie. Zamawiający uznawarunek za
spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że:1.2.4.1. należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat
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od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub
remoncie sieci kanalizacyjnej zewnętrznej, o wartości nie mniejszej niż 90 000 złotych brutto; Do
przeliczenia wartości występujących w innych walutach niż PLN Zamawiający jako kurs
przeliczeniowy przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) tabela A, z dnia
opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, przy czym średnie
kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:
http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.html1.2.4.2. dysponuje lub będzie dysponował
następującymi osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego tj.:-
osobamiposiadającymi prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w
odpowiedniej specjalności w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.) zwaną uPB lub odpowiadające im uprawnienia wydane na
podstawie wcześniejszych regulacji oraz ustawy 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117), a w szczególności
osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania
robotamibudowlanymi w specjalnościach:- kierownik budowy posiadający uprawnienia do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez
ograniczeń Wykonawca może dysponować osobami, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, zdobyte w innych państwach, zostały uznane zgodnie z art. 12 a uPB na zasadach
określonych w przepisach odrębnych, tj. m. in. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. z 2020 r. poz. 220). 2.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub więcej Wykonawców, Zamawiający uzna wymagany warunek za spełniony:- w
pkt 1.2.4.1 i w pkt 1.2.4.2 - jeżeli spełni go co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie albo
jeżeli Wykonawcy spełnią go łącznie.2.1. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacjizawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.3. Zgodnie z art.
116 ust. 1 uPzp oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
zasobówtechnicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze
Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. Wykonawca może w celu
potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1.2.3. i 1.2.4. powyżej, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z
nimstosunków prawnych.4.1. W takim przypadku podmiot udostępniający zasoby musi w
odniesieniu do warunku określonego:- w pkt 1.2.4.1 i 1.2.4.2. powyżej może go spełnić
samodzielnie albo łącznie z Wykonawcą/Wykonawcami.4.2. W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;4.3.
Zamawiającyocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w
pkt 1.2.3. i 1.2.4 powyżej, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy
wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy;4.4. Jeżeli zdolności techniczne
lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunkówudziału w postępowaniu lub zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie
określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo
wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 4.5. Wykonawca nie może,
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po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapieskładania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia
Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:1.1.1.
oświadczenieWykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego
w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.1.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.
1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na
zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że
nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 3. W przypadku
złożeniaoferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z
Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z
nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 4. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiastdokumentu, o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto
jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł
układu zwierzycielami, 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich
złożeniem.5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje
się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,
złożonepod 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. Dokumenty powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach
określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została
najwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:1.2.1. wykazu robót
budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z
podaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty;Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót
budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w
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których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4
doSWZ.1.2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Wzór wykazu stanowi
Załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
1. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe,
patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi
dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać
przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich
sytuacjachewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub
szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Zamawiający wskazał w
opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 2. W
sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm,
ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których
mowa wart. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.3.
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania
określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzenia do obrotu
wyrobówbudowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.Wykonawca jest obowiązany
wykazać w ofercie, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały
równoważne do wskazanych w OPZ, w tym normy spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. W przypadku, gdy są to materiały budowlane inne niż w przedmiocie
zamówienia, Wykonawca w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy winien wskazać
równoważne produkty, a takżenormy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy
referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o
których mowa w art. 104-107 uPzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w
równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w
szczególności: Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, Krajową Ocenę Techniczną,
Deklarację Właściwości Użytkowych, Atesthigieniczny, Aprobatę techniczna, deklarację
zgodności, certyfikat zgodności, Dokumentację Techniczno-Ruchowa, kartę techniczna doboru
urządzenia.Zamawiający nie będzie wzywał do uzupełnienia przedmiotowych środków
dowodowych. Wykonawca składa je wraz z ofertą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
OFERTA SKŁADA SIĘ Z: 1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego
Załącznik nr 1 do SWZ; 2. Oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego – wzór stanowi Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to, stanowi dowód
potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w
postępowaniu,odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
przezZamawiającego podmiotowe środki dowodowe. 2.1. W przypadku wspólnego ubiegania się
o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;W takim przypadku Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają oświadczenie, z którego wynika, które
robotybudowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. 2.2. (jeżeli dotyczy).
Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, także oświadczenie
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podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu
oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby.3. (jeżeli dotyczy) Wykonawca, który polega
nazdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający,
że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów.Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych
zasobów oraz określa w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu
udostępniającego zasoby; 2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez
niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;3) czy i w
jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane
zdolności dotyczą.Wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego stanowi Załącznik nr 3 do
SWZ. 4. Kosztorysu ofertowego uproszczonego sporządzonego według przedmiarów
robótstanowiących Załącznik nr 1a do SWZ; 5. W przypadku oferowania rozwiązań
równoważnych Wykonawca składa przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 5.8)
ogłoszenia, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają
wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia. 6. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa lub
innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla
osoby/osóbpodpisującej/cych ofertę zgodnie z pkt 7 rozdziału XI SWZ. 7. (jeżeli dotyczy) W
przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020
r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w
wydzielonymi odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 6 rozdziału XI SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy
występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani
są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie
z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. Dokument ten winien być opatrzony przez
osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z
Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym. Punkt 7.1 rozdziału XI SWZ stosuje się.Wykaz dokumentów składanych wraz z
ofertą, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, został
określony w pkt 5.11 ppkt 2.1 ogłoszenia, a w przypadku podmiotowychśrodków dowodowych,
składanych na wezwanie Zamawiającego, określa pkt 5.6 ppkt 3 ogłoszenia.

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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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:
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:1. Jako odrębny Załącznik nr
7 do SWZ Zamawiający zamieścił Wzór umowy, który określa warunki realizacji
przedmiotowego zamówienia publicznego. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455
uPzp oraz wskazanym we wzorze umowy w § 14

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl. Formularz wypełnia
się na stronie: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił gwarancji i rękojmi na cały przedmiot
zamówienia min. 60 miesięcy licząc od daty sporządzenia bezusterkowego protokołu odbioru
końcowego robót. Szczegóły dotyczące rękojmi i gwarancji znajdują się w § 11 wzoru umowy.
Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał wydłużenie okresu gwarancji i rękojmi. 2.
Termin wykonania zamówienia: do 60 od daty podpisania umowy. Zamawiający wkryteriach
oceny ofert będzie oceniał skrócenie wykonania zamówienia. 3. Stosownie do dyspozycji art. 95
uPzp Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. – Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320), w zakresie realizacji zamówienia, osoby
wykonujące wskazane poniżej czynności: a) roboty ziemne, b) odwodnienie wykopów, c)
umocnienie ścian wykopów sieci kanalizacyjnej, d) demontaż i montaż studni, e)rozbiórka i
odtworzenie nawierzchni utwardzonych, f) odtworzenie terenów zielonych, g) organizacja ruchu
zastępczego.4. Zaleca się, aby Wykonawca przeprowadził wizję lokalną przyszłego terenu robót
celem sprawdzenia miejsca robót oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących
przedmiotem zamówienia. Koszt wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie warunkuje
złożenia oferty uprzednim odbyciem wizji lokalnej lub sprawdzeniu przez Wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu Zamawiającego
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	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): - 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. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych osobowych. 3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie; 4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o którychmowa w art. 9 ust. 1 RODO, zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia; 7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; 8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w BiuletynieZamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2712.2.2021.JS
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 159096,81 PLN
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: 60 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Kryterium 1: Cena (C)– 60%; Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia (G)- 35% Kryterium 3: Termin wykonania zamówienia (T) -5% Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt. 2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru: W = C + G +T gdzie: C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;G - oznacza wartość punktową w kryterium Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia;T – oznacza wartość punktową w kryterium Termin wykonania zamówienia Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt. Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów podane są w rozdziale XIV SWZ. 3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów w łącznej ocenie punktowej. 4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia
	4.3.6.) Waga: 35,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 5
	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: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:1.1. potwierdzających brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:1.1.1. oświadczenieWykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego w zakresie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 uPzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.1.1.2. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.2. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1.1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 3. W przypadku złożeniaoferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców składa podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 1.1, dotyczące każdego z nich, potwierdzających, że nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia z postępowania. 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiastdokumentu, o którym mowa w pkt 1.1.2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu zwierzycielami, 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.5.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożonepod 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. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.6. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pkt 4-5 stosuje się odpowiednio.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżejoceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia:1.2.1. wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniemich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczynniezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 doSWZ.1.2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia iwykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ.
	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: Nie
	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: Nie

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: ofertę Wykonawca składa za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie https://miniPortal.uzp.gov.pl. Formularz wypełnia się na stronie: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


