Ogłoszenie nr 2021/BZP 00153919/01 z dnia 2021-08-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Modernizacja Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład
Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego
Sp. z o. o.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o.
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146613264
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mehoffera 72/74
1.5.2.) Miejscowość: Warszawa
1.5.3.) Kod pocztowy: 03-131
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa
1.5.7.) Numer telefonu: 22 811 06 88 wew. 270
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@scol.warszawa.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://scol.warszawa.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
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:

„Modernizacja Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego przy ul. Szubińskiej 4 wchodzącego w skład
Stołecznego Centrum Opiekuńczo- Leczniczego
Sp. z o. o.”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b86262d3-00c7-11ec-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00153919/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-19 10:58
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

www.scol.warszawa.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
2) poczty elektronicznej: przetargi@scol.warszawa.pl,
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu:
1) miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
2) poczty elektronicznej: przetargi@scol.warszawa.pl,
- z zastrzeżeniem, iż oferta może zostać przekazana wyłącznie za pomocą pkt 1).
2. Zgodnie z § 11 ust. 2 Rde Zamawiający udostępnia poniżej informacje na temat specyfikacji
połączenia, formatu, przesyłanych danych oraz szyfrowania i oznaczania przekazania i odbioru
danych’”
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 kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP;
3) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB;
4) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP;
5) Identyfikator postępowania dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na
Liście wszystkich postępowań na miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania.
4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania.
5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
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upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ
wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania odpowiednio
ofert.
7. Jeżeli zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 5, przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z
wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o
wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 5, zamawiający nie ma
obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
8. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 6, nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.scol.warszawa.pl
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): Zamawiający zawarł zapisy w Rozdziale XVI SWZ
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający zawarł zapisy w Rozdziale XVI SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/34/2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis wykonywanych prac, zawiera Przedmiar Robót, Załącznik nr 10 do SWZ.
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia
umowy, stanowiące Załącznik nr 8 do SWZ.
Teren objęty modernizacją będzie udostępniony Wykonawcy w dniu zawarcia umowy.
W celu prawidłowego sporządzenia oferty Wykonawca powinien zapoznać się z załączonym do
SWZ przedmiarem oraz uzyskać wszelkie informacje niezbędne do oceny ryzyka, trudności i
wszelkich innych okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.
Wykonawca zapewnia wszelkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu
zamówienia we własnym zakresie i na swój koszt.
Zamawiający dopuszcza pracę od poniedziałku do soboty w godzinach od godz. 08.00 do 20.00.
Prace Wykonawcy w dni ustawowo wolne od pracy oraz pozostałe, poza godzinami
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wymienionymi wyżej wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.
Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające
- niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, w tym zaplecza budowy.
Prace modernizacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy .Wykonawca musi zapewnić kierownictwo budowy, siłę roboczą, materiały, sprzęt
i inne urządzenia oraz wszelkie przedmioty niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad
w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach kontraktowych lub może być
logicznie wywnioskowane.
Wykonawca jako wytwarzający odpady zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawnych
wynikających z następujących ustaw:
1) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 1219 ze zm.),
2) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797 ze zm.).
Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach inwestycji robót, wymagające
wywozu, będą stanowiły własność Wykonawcy.
Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia ma obowiązek udokumentować
Zamawiającemu sposób gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru
przedmiotu zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy i koordynacji robót z Zamawiającym lub
osobą przez niego upoważnioną w zakresie organizacji robót, koordynacji i bezpieczeństwa
wykonywania robót.
Wykonawca zobowiązany jest stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp i p. ppoż.
Wszelkie roboty dodatkowe, zamienne i niewymagające wykonania winny być opisane
w przygotowanym przez Wykonawcę ,,protokole konieczności” i niezwłocznie przedstawione
wraz ze szczegółową wyceną do akceptacji Zamawiającemu.
20. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca winien zapewnić sobie w swoim zakresie
pomieszczenie socjalne i zaplecze na terenie Zakładu. Miejsce ustawienia zaplecza wskaże
Wykonawcy upoważniony przedstawiciel Zamawiającego w dniu podpisania umowy.
Zamawiający wymaga minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane- 60
miesięcy (5 lat) - bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia bezusterkowego
odbioru końcowego robót budowlanych, potwierdzonych protokołem odbioru końcowego.
Wykonawca przy protokole odbioru końcowego przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne
zamontowanych urządzeń (jeśli takie zostaną zamontowane), których okres będzie minimum 24
miesięcy.
W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do udziału w organizowanych
przeglądach obiektu oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia usterek. W okresie gwarancji
Wykonawca będzie wykonywał bezpłatnie wszelkie przeglądy urządzeń zamontowanych w
budynku
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
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. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej wyłącznie na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SWZ.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną:
(C) – Cena - 100%
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3. Sposób obliczania punktów:
W ramach kryterium Cena (C) oceniana będzie cena łączna brutto podana w formularzu oferty. W
ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
Cn
C = ------------- x 100 pkt
Co
gdzie:
C - liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,
Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych ,
Co - cena oferty ocenianej.
SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTOWEJ:
1. Cena oferty obliczona będzie na podstawie kosztorysu ofertowego, który należy załączyć do oferty.
Cena ofertowa za wykonanie przedmiotu umowy będzie traktowana w umowie, jako wynagrodzenie
kosztorysowe powykonawcze. Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi jedną fakturą VAT końcową.
2. Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej w formie wydruków z
komputerowych programów kosztorysowych, ściśle według kolejności pozycji wyszczególnionych w
Przedmiarze robót.
3. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić zmian do Przedmiaru robót. Wszystkie błędy
ujawnione w Przedmiarze robót Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu w terminach określonych
w ustawie Pzp.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 100
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.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzynie podlegają wykluczeniuna
zasadach określonych w Rozdziale III SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. 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 zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia Wykonawca załącza polisę lub jej potwierdzoną kserokopię, a w przypadku jej braku
inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 200 000,00
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zł brutto (dwieście tysięcy złotych 00/100)
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) wykonawca, który w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie
co najmniej jedno zamówienie (umowę) obejmujące swoim zakresem realizację
modernizację/remont/przebudowę budynku o wartości nie mniejszej niż 160 000,00 zł brutto
(słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100); wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie
dokumenty.
b) O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, które są w szczególności odpowiedzialne za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami:
co najmniej jedną osobę posiadającą ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi (kierownik robót) w specjalności konstrukcyjno-budowlanejbez ograniczeń wpisaną
do właściwej izby inżynierów budownictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami,posiadający 5
- letnie doświadczenie zawodowe;
Uwaga: Kierownik budowy oraz kierownicy robót powinni posiadać uprawnienia budowlane
zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz
rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub
odpowiadając im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulacje odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 65).
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) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SWZ stanowiące potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
Oświadczenie należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
lub podpisem osobistym.
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3
do SWZ stanowiące potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie
należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3)Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1, wzór
oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ,
4) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp o braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależne od innego wykonawcy należącego
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do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 5 do SWZ,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Kopia polisy OC w celu potwierdzenia, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia;
Wykaz robót budowlanych stanowiący załącznik nr 6 do SWZ,
Wykaz osób stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

dokument, z którego wynika zakres umocowania do dokonania czynności złożenia oferty,
oświadczeń lub dokumentów w przypadku, gdy Wykonawca powierzył wykonanie tych
czynności pełnomocnikowi lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
Dokument musi zostać złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszczalne jest
również złożenie kopii dokumentu elektronicznie poświadczonej przez notariusza.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 800,00
zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100);
2. Wadium wnosi się przed upływem termonu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U.z 2020
r., poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Bank Pekao S.A. nr
konta
49 1240 6292 1111 0011 0722 6975 z podaniem tytułu: „Wadium – nr ZP/34/2021Modernizacja
Szubińska”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania
rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji
lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez
Wykonawcę określone w Pzp, bez potwierdzania tych okoliczności,
2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty
wadium,
3) dokument wadialny powinien mieć formę oświadczenia bezwarunkowego, nieodwołalnego i
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płatnego na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego,
4) powinny zawierać nazwę oraz numer przedmiotowego postępowania,
5) termin obowiązywanie poręczania lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania
ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),
6) winny zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez wystawce poręczenia lub gwarancji,
7) dokument wadialny powinien być wystawiony na Zamawiającego jako beneficjenta gwarancji,
8) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 Pzp),
Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało,
że zabezpiecza Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum).
6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium
w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew i
zaksięgował na rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
7. Wadium w innej formie niż pieniężna wnosi się wraz z ofertą w sposób przewidziany dla
oferty.
8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa Pzp.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwowinno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w Rozdziale V SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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:

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY
1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu Stron pod
rygorem nieważności takich zmian.
2. Zmiana nininejszej umowy może nastąpić w następujących przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania Umowy:
a) wyłącznie na uzasadniony wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego pod warunkiem, że
zmiana ta nie jest zawiniona przez Wykonawcę,
b) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie Umowy pod warunkiem, że
działania te nie są konsekwencją działań którejkolwiek ze Stron Umowy lub
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c) zmiany będące następstwem działania organów administracji publicznej, w szczególności
odmowa wydania lub przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania decyzji,
zezwoleń, uzgodnień, pod warunkiem, że zmiany te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze
Stron,
d) z powodu innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy
skutkujących niemożliwością prowadzenia prac budowlanych,
– przy czym zmiana terminu następuje o czas trwania przeszkody, bądź o czas zmian
wynikający z powyższych okoliczności.
2) zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy:
a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia,
na innego podwykonawcę, dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem i
personelem podwykonawcy;
b) w przypadku zaistnienia korzyści dla Zamawiającego takich, jak skrócenie terminu wykonania
przedmiotu zamówienia lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań
technologicznych;
3) Stronom będzie przysługiwało prawo zmiany wynagrodzenia odpowiednio do ustalonej przez
Ustawodawcę zmiany wysokości podatku VAT;
4) Inne zmiany:
1) w składzie osób reprezentujących Wykonawcę na uzasadniony wniosek Wykonawcy i pod
warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na
etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona;
2) w przypadku zmian organizacyjno-prawnych występujących po stronie Zamawiającego, w
miejsce praw i obowiązków Zamawiającego automatycznie wstępuje jego następca prawny bez
potrzeby zmiany umowy.
3. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-03 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy ePUAP oraz
MiniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-03 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE STOSUNKUPRACY
OSÓBWYKONUJĄCYCH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE REALIZACJIZAMÓWIENIA.
1. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących czynności w zakresie
realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 z
późn. zm.).
2. Powyższy wymóg zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy pracowników fizycznych
wykonujących bezpośrednio roboty budowlane modernizacji budynku: naprawy brukarskie,
naprawy murarskie, roboty malarskie, kładzenie płytek.
Szczegółowy sposób weryfikacji zatrudnienia osób wymienionych w pkt. 1. oraz uprawnienia
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Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań
związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytuły niespełnienia tych wymagań,
zawiera załącznik nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy”.
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