Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013435/01 z dnia 2021-03-04

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na
terenie Gminy Kuźnia Raciborska”"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KUŹNIA RACIBORSKA
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258463
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: SŁOWACKIEGO 4
1.5.2.) Miejscowość: Kuźnia Raciborska
1.5.3.) Kod pocztowy: 47-420
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32 419 14 17
1.5.8.) Numer faksu: 32 419 14 32
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@umkuznia.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuzniaraciborska.pl
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:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na
terenie Gminy Kuźnia Raciborska”"
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8743bf6e-7cde-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00013435/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2021-03-04 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00013435/01 z dnia 2021-03-04

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-04 14:39
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001963/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: Odnawialne źródła energii
na terenie Gminy Kuźnia Raciborska
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: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
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://josephine.proebiz.com
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://josephine.proebiz.com
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia i w konkursie, w tym składanie ofert, wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie
dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków
określonych w ustawie p.z.p., odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki
komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344). 2. Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa,
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie
dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a
także oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Wymaga się żeby folder zawierający ofertę nie
przekraczał pojemności 100 MB. Ofertę należy złożyć poprzez wskazaną platformę zakupową pod
rygorem odrzucenia.3. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się:1) drogą
elektroniczną: przetargi@umkuznia.pl2) poprzez Platformę JOSEPHINE – aplikację internetową
znajdującą się na domenie https://josephine.proebiz.com, która jest przeznaczona do elektronicznej
komunikacji między zamawiającym, a wykonawcą w rozumieniu ustawy.4. Zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem modułu komunikacyjnego systemu JOSEPHINE.
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Złożenie oferty, złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału, złożenie wniosku o wyjaśnienie
dokumentacji przetargowej, uzupełnienie kwalifikacji, wyjaśnienie ofert, zgłaszanie sprzeciwu, nastąpi
pomiędzy zainteresowaną stroną (zwana dalej „wykonawcą”) i zamawiającym wyłącznie drogą
elektroniczną w języku polskim oraz w sposób gwarantujący kompletność danych zawartych we
wszystkich dokumentach, w tym ochronę danych poufnych i osobowych. Ta metoda komunikacji
dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą.4.1 Aby
bezproblemowo korzystać z systemu JOSEPHINE, konieczne jest korzystanie z komputera
podłączonego do internetu i przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje dotyczące wymagań
technicznych znajdują się pod adresem:
https://store.proebiz.com/docs/josephine/pl/Wymagania_techniczne_sw_JOSEPHINE.pdf4.2 Treścią
elektronicznej komunikacji za pośrednictwem oprogramowania JOSEPHINE będzie złożenie oferty i
wymaganych dokumentów, wyjaśnienie dokumentacji przetargowej, dodanie kwalifikacji, wyjaśnienie
oferty, złożenie sprzeciwu oraz wszelka komunikacja między zamawiającym i wykonawcą w
zamówieniach publicznych. Komunikacja elektroniczna za pośrednictwem JOSEPHINE nie ma
zastosowania do komunikacji ze stronami trzecimi. Jeżeli zamawiający zdecyduje o możliwości
zastosowania innej metody komunikacji niż za pośrednictwem oprogramowania JOSEPHINE to
powinien to wyraźnie wskazać w dokumentacji przetargowej.Pozostałe informacje dotyczące
elektronicznej komunikacji Zamawiający zawarł w SWZ w rozdziale XIII.
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
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Gmina Kuźnia Raciborska, dane kontaktowe: ul. Słowackiego 4, pokój nr 5 47-420
Kuźnia Raciborska;2) Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się
Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. W sprawach związanych z przetwarzaniem
danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem
e-mail: kontakt: iod@drmendyk.pl tel.507-054-139. 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) tj. obowiązku prawnego, w związku z ustawami:  Ustawą z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,  Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
pn.:„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestycji dla zadania pn.: „Odnawialne źródła energii na
terenie Gminy Kuźnia Raciborska””,4) Pani/ Pana dane pozyskane w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i
osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne. 5)
Ograniczenie dostępu do Państwa danych, o których mowa wyżej może wystąpić jedynie w
szczególnych przypadkach. Ponadto odbiorcą danych zawartych w dokumentach związanych z
postępowaniem o zamówienie publiczne mogą być podmioty, z którymi administrator zawarł umowy na
obsługę techniczną, prawną itp.6) W związku z jawnością postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego Państwa dane mogą być przekazywane do państw z poza Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.7) W odniesieniu do danych pozyskanych w związku z prowadzonym postępowaniem
o udzielenie zamówienia publicznego przysługują Państwu następujące uprawnienia:a) Prawo dostępu
do danych; zamawiający żąda od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia.b) Sprostowania lub uzupełnienia danych; Skorzystanie przez osobę z tego uprawnienia
nie może:  naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników; skutkować zmianą
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wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.c) Ograniczenia przetwarzania danych; w postępowaniu
o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia tego postępowania.d) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).8) Podanie danych osobowych w związku udziałem w
postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego jest warunkiem niezbędnym do wzięcia w nim
udziału.9) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 4 lat.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IB.271.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru nad robotą budowlaną obejmującą
realizację zadania pod nazwą „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Kuźnia Raciborska”
w systemie zaprojektuj i wybuduj. Przedmiotem nadzoru jest nadzór nad wykonaniem
dokumentacji, dostawą i montażem instalacji OZE zlokalizowanymi na nieruchomościach
prywatnych należących do mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska w następującym zakresie:1)
instalacji solarnych - 106 szt.,2) instalacji fotowoltaicznych - 219 szt.,3) pomp ciepła c.w.u. - 13
szt.,4) pomp ciepła c.o. wraz z c.w.u. - 45 szt.,5) instalacji z kotłem ciepła na biomasę – pellet 25 szt.
4.2.6.) Główny kod CPV: 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-04-30
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena
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
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4.3.6.) Waga: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie zawodowe Koordynatora Inspektorów Nadzoru
Inwestorskiego
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: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: O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:1) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali
należycie usługi polegające na nadzorowaniu minimum (1) jednego projektu, polegającego na
montażu instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), w ilości łącznej co najmniej 20 szt.
urządzeń w ramach projektu;2) skierują do realizacji zamówienia publicznego:a) Specjalistę nr 1
(1 osobę) - koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego, posiadającego: aktualne, ważne
uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych (ograniczone lub bez ograniczeń), lub uprawnienia
równoważne, posiadającego łącznie co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w
nadzorowaniu lub kierowaniu robotami branży elektrycznej, liczonego od daty uzyskania
uprawnień budowlanychlub aktualne, ważne uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych (ograniczone lub bez ograniczeń), lub uprawnienia równoważne, posiadającego
łącznie co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami
branży sanitarnej, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych.a) Specjalistę nr 2 (1
osobę) - inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych,
posiadającego: aktualne, ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (ograniczone lub bez
ograniczeń), lub uprawnienia równoważne, posiadającego łącznie co najmniej 3-letnie
doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami branży elektrycznej,
liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych;b) Specjalistę nr 3 (1 osobę) - inspektora
nadzoru inwestorskiego branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
posiadającą: aktualne, ważne uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej, w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
(ograniczone lub bez ograniczeń), lub uprawnienia równoważne, posiadającego łącznie co
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najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu lub kierowaniu robotami branży
sanitarnej, liczonego od daty uzyskania uprawnień budowlanych.c) Specjalistę nr 4 (1 osobę) –
konstruktora, posiadającego: aktualne uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnobudowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia równoważne i minimum 3 lata doświadczenia
zawodowego w kierowaniu robotami budowlanymi, liczonego od daty uzyskania uprawnień
budowlanych;Uwaga! Powyższe funkcje nie mogą być ze sobą łączone.UWAGA! Ww. osoby
winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831), na podstawie art. 12, art. 14 ust. 1 i art. 16 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) lub
odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.) lub spełniać
warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały
uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których
mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów,
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117 z późn. zm.)
(„świadczenie usług transgranicznych”).
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. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania zgodnie z Załącznikiem nr 2, do SWZ;2. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1
stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.4. Podmiotowe środki dowodowe
wymagane od wykonawcy obejmują:1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5
p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275), 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 - załącznik
nr 3 do SWZ;2) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji;
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania - zgodnie z Załącznikiem nr 2, do SWZ;2. Informacje zawarte w
oświadczeniu, o którym mowa w pkt 1 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.3. Zamawiający wzywa wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych , jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków
dowodowych.4. Podmiotowe środki dowodowe wymagane od wykonawcy obejmują:1) wykaz usług
porównywalnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia, wykonanych, a w przypadku
świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli
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okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3
miesięcy - załącznik nr 4 do SWZ;2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a
także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – załącznik nr 5 do SWZ wraz z oświadczeniem wykonawcy, iż osoby skierowane do realizacji
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.2. W odniesieniu do
warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji którego te
zdolności są wymagane.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia
stanowi załącznik nr 6 do SWZ.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez
podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie
przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie
potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału 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.6. UWAGA: Wykonawca nie
może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.7. Wykonawca, w przypadku
polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz
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z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, także oświadczenie podmiotu
udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz
odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca
powołuje się na jego zasoby, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych w Rozdziale X
SWZ.
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:

1. Zmiany Umowy mogą być dokonywane na podstawie art. 455 ust. 1 i 2 ustawy p.z.p. za
obustronną zgodą stron i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 2.
Zamawiający przewidział możliwość dokonania zmian umowy w następujących sytuacjach:1)
zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku rezygnacji z realizacji poszczególnych zadań;2)
zmiany wysokości wynagrodzenia oraz terminu zakończenia realizacji Umowyw przypadku
udzielenia Wykonawcy Robót zamówienia dodatkowego, w związkuz wystąpieniem robót
dodatkowych lub zamiennych w stosunku do robót objętych zamówieniem podstawowym, jeżeli
jego wykonanie będzie skutkowało wydłużeniem terminu podstawowego realizacji Umowy na
Roboty. W powyższym przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie
wynagrodzenia miesięcznego wskazanegow ofercie Wykonawcy, a nowy termin zakończenia
realizacji Umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn
uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia;3) zmiany
terminu zakończenia realizacji Umowy w przypadku wystąpienia wad lub braków dokumentacji
projektowej i konieczności wprowadzenia w niej zmian. W tym przypadku nowy termin
zakończenia realizacji Umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn
uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia;4) w
przypadku wstrzymania robót budowlanych w wyniku siły wyższej albo ograniczeń, nakazów lub
zakazów wydawanych w związku z epidemią spowodowaną wirusem SarsCoV-2 lub w
przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót
(np. opady deszczu itp.), o ile czas wstrzymania robót i ich zakres będzie skutkował
wydłużeniem terminu wykonania zamówienia. W tym przypadku nowy termin. nowy termin
zakończenia realizacji Umowy zostanie ustalony z uwzględnieniem czasu trwania przyczyn
uniemożliwiających wykonanie zamówienia, aż do czasu ich faktycznego usunięcia.3. Podstawą
sporządzenia aneksu do umowy będzie wniosek Wykonawcy zawierający uzasadnienie
dokonania zmiany umowy oraz pisemna zgoda Zamawiającego na wprowadzenie proponowanej
zmiany.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-12 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-12 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-10
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