Ogłoszenie nr 2021/BZP 00117554/01 z dnia 2021-07-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja i dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia
w Sierzchowach do potrzeb osób niepełnosprawnych - IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CIELĄDZ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148199
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 59
1.5.2.) Miejscowość: Cielądz
1.5.3.) Kod pocztowy: 96-214
1.5.4.) Województwo: łódzkie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki
1.5.7.) Numer telefonu: 468152429
1.5.8.) Numer faksu: 468152352
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@cieladz.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.cieladz.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:

Termomodernizacja i dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia
w Sierzchowach do potrzeb osób niepełnosprawnych - IV
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ea87b30b-e578-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00117554/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-07-16 11:59
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007113/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja i dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do potrzeb
osób niepełnosprawnych
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

Kompleksowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach" Projekt
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 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://www.bip.cieladz.pl/redir,przetargi
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 drogą elektroniczną przy
użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty
elektronicznej zp@cieladz.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej zp@cieladz.pl
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących
formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany i wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do
komunikacji”.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
zostały opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi,
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf oraz Warunkachkorzystania
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z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na
ePUAP. W przypadku przekazywania tych dokumentów (innych niż oferta oraz załączniki do oferty)
oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie potwierdzenie
dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie
można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań klikając wcześniej opcję„Dla Wykonawców"
lub ze strony głównej z zakładki Postępowania na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty),
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na
ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zp@cieladz.pl
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania
dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania ww. dokumentów elektronicznych
oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail:
zp@cieladz.pl
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań
dokumentów oraz informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa
Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z art. 13 ust 1. i 2 i art. 14 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”, informuję, że:1) Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cielądz z siedzibą w Urzędzie Gminy w Cielądzu 59, 96-214
Cielądz., adres e-mail: urzad@cieladz.pl, tel +48 /46/ 815 24 292) Chcąc zapewnić bezpieczeństwo
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Państwa danych osobowych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, do którego w
sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych należy się zgłaszać na adres:
iod@cieladz.pl.3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.4)
Administrator może przetwarzać dane osób, od których bezpośrednio ich nie pozyskał, w
następujących zakresach: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego,
informacje o zajmowanym stanowisku w strukturach, rodzaj i wymiar zawartej umowy oraz jej
czasookres. Zakres danych osobowych, które są przetwarzane, zależy od indywidualnej sytuacji i
potrzeby. 5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r.
– Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”. 6) Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz.U.2011.14.67 z dnia 2011.01.20) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym
przez okres 5 lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów
zawartych w wyniku postępowania w trybie zamówień publicznych. W przypadku dofinansowania
zamówienia ze środków zewnętrznych dokumentacja zamówień publicznych oraz umowa zawarta w
wyniku postępowania będą przechowywane przez okres określony zgodnie z wytycznymi projektu, z
którego uzyskano dofinansowanie.7) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych
bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy
Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.8) W odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22RODO.
9) 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.10) Nie
przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: Or.SO.2714.5.2021
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

17.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja dwóch zadań, tj.:
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1) Kompleksowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach
2) Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do osób niepełnosprawnych:
Inwestycja rozbudowy z przebudową budynku Ośrodka Zdrowia zlokalizowana jest w obrębie
Sierzchowy Kolonia gm. Cielądz, na działkach 317/1, 318/1, 319/1.
Przedmiotowy Ośrodek Zdrowia zlokalizowany jest w budynku usługowo-mieszkalnym na
parterze, wyniesionym ok 1,50 m nad poziomem terenu. Budynek ten jest wolnostojący, 3
kondygnacyjny (piwnica + parter + piętro), przykryty dachem dwuspadowym pokrytym papą.
17.2. Na przedmiot zamówienia, określony w pkt 17.1, składa się w szczególności zakres
rzeczowy obejmujący między innymi:
I. Kompleksowa Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach:
1. Wymiana źródła ciepła na kocioł dwufunkcyjny opalany biomasą wyposażony w automatykę
procesu spalania dystrybucji i dozowania pelletów, wraz z układałem magazynowania i
podawania paliwa do kotła, układem automatyki pogodowej i czasowej, montażem liczników
ciepła, niezbędnymi pracami adaptacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznej, wod-kan i
robotami budowlanymi. Wymiana przewodów instalacji grzewczej, z rozdzieleniem obiegów
zasilających mieszkania i ośrodek zdrowia, izolacja termiczna przewodów zgodnie z WT, montaż
nowych grzejników stalowych płytowych oraz termostatycznych zaworów grzejnikowych.
2. Wykonanie nowej instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz montaż w pomieszczeniach ośrodka
zdrowia automatycznych baterii umywalkowych z czasowym zamykaniem. Należy zastosować
termostatyczne zawory cyrkulacyjne. Szczegółowy opis modernizacji systemu ogrzewania i
c.w.u. jest opisany w załączonym do niniejszej SWZ PFU oraz audycie energetycznym.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca bezwzględnie zastosował się do zaleceń projektowych i
wykonawczych zawartych w przedmiotowych dokumentach.
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem gr.16 cm (0,038 W/m2 metodą lekką mokrą.
4. Ocieplenie stropodachu pełnego płytami styropianowymi EPS100-036 gr. 20 cm (0,036
W/m2K) wraz z wykonaniem nowego pokrycia z papy.
5. Wymiana starych drzwi zewnętrznych i wrót na nowe U=1,3 W/m2K.
6. Wymiana starych okien zewnętrznych piwnicy na nowe U=1,4 W/m2K.
7. Modernizacja oświetlenia ( oprawy oświetleniowe, gniazda, instalacja zasilająca dźwig
osobowy zewnętrzny dla osób niepełnosprawnych).
8. Wykonanie robót towarzyszących: wymiana obróbek blacharskich, wymiana instalacji
odgromowej, wykonanie opaski wokół budynku, remont kominów i ich zabezpieczenie siatką
przeciw ptakom.
9. Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej.
II. Dostosowanie budynku Ośrodka Zdrowia w Sierzchowach do osób niepełnosprawnych:
W ramach planuje się przebudowę pomieszczeń w budynku oraz ich remont dostosowując je do
dostępu przez osoby niepełnosprawne. W ramach robót zewnętrznych planuje się dobudowę
wiatrołapu, schodów zewnętrznych oraz budowę podnośnika dźwigowego dla osób
niepełnosprawnych. Wykonana zostanie również wymiana chodnika oraz częściowa wymiana
ogrodzenia celem zapewnienia komunikacji na terenie działki osobom niepełnosprawnym.
17.3. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić wszystkie prace (roboty) w uzgodnienie z
prowadzącym działalność medyczną, zapewniając stosowne bezpieczeństwo pacjentów oraz
pracowników Ośrodka Zdrowia. w taki sposób, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo pacjentów
oraz pracowników Ośrodka Zdrowia i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa, w tym prawa budowlanego, oraz w taki sposób, aby nie utrudniać przemieszczania
pacjentów oraz pracowników Ośrodka Zdrowia na jego terenie. W każdym przypadku należy
odpowiednio zabezpieczyć teren prowadzonych robót.
17.4. Na zrealizowany zakres robót należy udzielić minimum 60 miesięcy gwarancji i rękojmi.
Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45321000-3 - Izolacja cieplna
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45431000-7 - Kładzenie płytek
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 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: Przy wyborze Wykonawcy Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami:
1. cena - 60%,
2. okres udzielonej gwarancji - 40%.
Zamawiający oceni oferty poprzez obliczenie punktów dwóch kryteriów ocen. Zamawiający po
obliczeniu punktów zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku wg. zasady, że trzecia cyfra
po przecinku do 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia
cyfra po przecinku będzie mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulegnie zmianie. Za
najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana ta oferta, która spełni wszystkie wymagania określone w
Specyfikacji Warunków Zamówienia i otrzyma największą łączną ilość punktów, wyliczoną zgodnie ze
wzorem:X = X1+ X2
W – łączna ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie,
X1 – ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium cena ofertowa brutto,
X2– ilość punktów przyznanych ocenianej ofercie w kryterium okres gwarancji.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres udzielonej gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
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
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym .Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) posiada roczne przychody w zakresie działalności objętej zamówieniem
w wysokości nie mniejszej niż wartość oferty.
2) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w wysokości nie mniejszej niż
wartość oferty.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej .Wykonawca spełni warunek, jeżeli:
1) wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej dwa
zamówienia polegające na wykonaniu
robót budowlanych obejmujących swym zakresem prace związane z dociepleniem budynku lub
budynków o wartości co najmniej 600 000,00 zł brutto, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończonego.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
W zakresie braku podstaw wykluczenia:- oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r.
poz. 275),, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej
samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty
niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany
do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:
- w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały
wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w
stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
b) Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt 22.1. ppkt
4.2) lit. a i b SWZ 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.
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5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Załącznik nr 1 – Wzór formularza oferty,
Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
Załącznik nr 4 – Wzór wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego.
Załącznik nr 5 – Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych,
Załącznik nr 6 –Wzór oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086),
Załącznik nr 7 – Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego udostępniającego zasoby,
Załącznik nr 8 – Wzór oświadczeni wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzieleniezamówienia, z którego wynika, jakie roboty budowlane wykonają poszczególni
Wykonawcy.
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:

Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu
składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 12.000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia 29.08.2021r. Wadium może
być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. Wadium
wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym
w Białej Rawskiej , numer rachunku 94 9291 0001 0064 5126 2000 0430 z dopiskiem na
blankiecie przelewu, jakiego postępowania dotyczy. Wadium musi wpłynąć na wskazany
rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje
data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego). Wadium wnoszone w poręczeniach lub
gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno
zawierać następujące elementy:- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji
(zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym
w gwarancji lub poręczeniu musi być Gmina Cielądz, Cielądz 59, 96-214 Cielądz.- określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,- kwotę
gwarancji/poręczenia,- termin ważności gwarancji/poręczenia,- zobowiązanie gwaranta do
zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie
zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.W przypadku, gdy
wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w
przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach
określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami
na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający zaleca załączenie do oferty dokumentu
potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu na rachunek bankowy zamawiającego.
Czynność ta skróci czas badania ofert.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
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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. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego
wyłącznie z pełnomocnikiem.
2. Oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, o niepodleganiu wykluczeniu oraz
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w pkt. 22.1 i pkt. 23 SWZ
zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ składają wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak
podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,
w jakim każdy z wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z
podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasoby;- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;- 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.
Wymagana forma:
4. dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie
pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy). Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z
dokumentów rejestrowych, wykonawca, który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika,
powinien dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem
umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy.
5. oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy (jeżeli
dotyczy)
– przy czym obowiązek ten dotyczy wyłącznie Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy, którego wzór stanowi załącznik nr 8 do
SWZ.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy
Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy, także
wstosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących
okolicznościach:
1) gdy Wykonawca zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał
się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu wykazania
spełniania warunków udziału w postępowaniu,
2) gdy Wykonawca zmieni zakres wykonywanej
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przez Podwykonawcę części przedmiotu umowy w sytuacji zmiany Podwykonawcy, na którego
zasoby powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
3) w przypadku zmiany lub wprowadzenia Podwykonawcy.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, przed
podpisaniem stosownego aneksu do niniejszej umowy Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.
4. Ewentualne zmiany umowy, wynikające z okoliczności określonych w
ust. 2 pozostają bez wpływu na wysokość wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy.
5. W przypadku robót zamiennych — nastąpi rozliczenie z wynagrodzeniem należnym
Wykonawcy na zasadach określonych w § 3 ust 10 niniejszej umowy.
6. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany zakresu świadczenia
wykonawcy spowodowanej okolicznościami, których zamawiający działając z należytą
starannością, nie mógł przewidzieć. Roboty te są niezbędne do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy i nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej. Strony zobligowane są
potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności.
7. Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia
na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich
wykonania.
8. Wykonawca nie ma prawa wykonać żadnych robót, o których mowa w ust. 6 bez uzyskania
zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie oraz zawarcia aneksu do umowy. Wykonanie robót
bez takiej zgody (spowoduje, iż Zamawiający będzie miał prawo do odmowy wypłaty
wynagrodzenia za te roboty).
9. Wynagrodzenie za roboty o których mowa w ust. 6 zostanie ustalone według
następujących zasad:1) stawki robocizny, materiałów i sprzętu oraz stawki narzutów zostaną
przyjęte zgodne z kosztorysem ofertowym,2) w przypadku braku któregoś ze składników wyceny
w kosztorysie ofertowym zostaną przyjęte średnie ceny materiałów i sprzętu wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o średnie stawki i ceny rynkowe dla materiałów i sprzętu przy zachowaniu
stawek narzutów oraz stawki robocizny z kosztorysu ofertowego i następnie zaakceptowane
przez Zamawiającego.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zakresu/sposobu realizacji przedmiotu umowy,
w przypadku istnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych
związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub
obiektów budowlanych skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych. Pozostałe postanowienia
znajdują się w Załączniku nr 2 do SWZ - projekt
umowy, paragraf 14 "Zmiany postanowień umowy"
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: 2021-07-30 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferta wraz z załącznikami musi byż złożona za pośrednictwem
"Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na MiniPortal pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
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8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-30 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Wykonawca przed zawarciem umowy:
- poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia treści umowy na wezwanie
zamawiającego,
- złoży wykaz osób oddelegowanych do realizacji zamówienia wraz z oświadczeniem o tym, że
są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę,
- wyceniony przedmiar robót (kosztorys ofertowy) wraz z podanymi składnikami cenotwórczymi
(stawka roboczogodziny, koszty ogólne, zysk, ceny materiałów i sprzętu),
- wstępny harmonogram realizacji zamówienia, według wzoru przekazanego przez
Zamawiającego.
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