
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wymiana oświetlenia na korytarzach szkolnych wraz z malowaniem, budowa ogrodzenia oraz
dobudowanie przewodów wentylacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

w Będzinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 382902413

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 11 Listopada, 3

1.5.2.) Miejscowość: Będzin

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-500

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@ckziu-bedzin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ckziu.bedzin.pl

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

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:

Wymiana oświetlenia na korytarzach szkolnych wraz z malowaniem, budowa ogrodzenia oraz
dobudowanie przewodów wentylacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Będzinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0101d289-146d-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00179410/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-14 09:32

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005634/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wymiana oświetlenia na korytarzach szkolnych wraz z malowaniem , budowa ogrodzenia
oraz dobudowanie przewodów wentylacyjnych w Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Będzinie

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
ckziu.bedzin.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: ckziu.bedzin.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w
szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt 2), zawiadomień oraz
przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza:
„Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP, TED lub ID postępowania). 
2.Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email sekretariat@ckziu-bedzin.pl.
3.Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.
w sprawie 11 zob. art. 125 ust. 1 Pzp. podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów
lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

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
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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): W związku z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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
z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1) informujemy, iż:
1. ADMINISTRATOR DANYCH.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształceni Zawodowego i Ustawicznego
ul. 11 Listopada 3, 42-500 Będzin.
2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) e-mail: wozniakmarek@op.pl
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWA PRAWNA.
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym zgodnie z ustawą z
dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną
dalej „ustawą Pzp”;
2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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; 
4. 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; 
5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 
6. 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;
7. 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.25.2.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

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

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zakres robót obejmuje wykonanie wymiany oświetlenia na korytarzach zgodnie z przyjętymi
normami oraz wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów na korytarzach budynku w
segmencie A i E w szczególności:
- wykonanie pomiarów oświetleniowych;
- kucie tynku i doprowadzenie instalacji;
- montaż elementów oświetleniowych i opraw oświetleniowych typu LED;
- montaż oświetlenia awaryjnego; 
- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku;
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na
ścianach;
- przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapetą, na
stropach, biegach, spocznikach;
- gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach;
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, sufitów i ścian wewnętrznych;
- dwukrotne malowanie farbami olejnymi pasów (cokołów) o wysokości do 20 cm, 
Szczegółowy zakres robót oraz plany pomieszczeń do instalacji oświetlenia zawiera załącznik nr
7 do SWZ.
Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej
remontowanych pomieszczeń.
Wykonawca udziela gwarancji na oprawy oświetleniowe oraz instalację elektryczną i montaż.

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: do 2021-12-28

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 oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami: 
a. cena ofertowa- 70 pkt 
b. gwarancja - 30 pkt 
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w
następujący sposób:
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Ad. 1.1. a) W kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana według wzoru: C = Cn/Co x 70 
gdzie poszczególne litery oznaczają 
C - liczba punktów 
Cn - cena ofertowa najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
Co - cena ofertowa ocenianej(przeliczane) oferty 

Ad. 1.1. b) W kryterium, gwarancja Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w zależności od
terminu udzielonej gwarancji
Jeżeli gwarancja wynosi 2 lata i mniej - Wykonawca otrzyma O pkt; 
Jeżeli gwarancja wynosi 3 lata - Wykonawca otrzyma 10 pkt
Jeżeli gwarancja wynosi 4 lata - Wykonawca otrzyma 20 pkt
Jeżeli gwarancja wynosi 5 lat i więcej - Wykonawca otrzyma 30 pkt. 
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację - maksymalnie 100 pkt 
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nastąpi
w formie pisemnej (w postaci papierowej). 
5. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, (końcową) ilość punktów wyliczoną w
następujący sposób: 
KIP = IPc + IPg 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
KIP – końcowa ilość punktów, 
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa; 
IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: gwarancja. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

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: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe;
- montaż słupków ogrodzeniowych rozplantowanie gruntu, zabetonowanie;
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- montaż płyt podmurówki betonowej ogrodzeniowej imitującej mur z cegły lub kamienia oraz
pustaków łączników do podmurówek betonowych;
- ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na słupkach stalowych z profili stalowych obsadzonych w
stopach betonowych.
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej
remontowanych pomieszczeń.

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: do 2021-12-28

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 oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami: 
a. cena ofertowa- 70 pkt 
b. gwarancja - 30 pkt 
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w
następujący sposób:

Ad. 1.1. a) W kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana według wzoru: C = Cn/Co x 70 
gdzie poszczególne litery oznaczają 
C - liczba punktów 
Cn - cena ofertowa najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
Co - cena ofertowa ocenianej(przeliczane) oferty 

Ad. 1.1. b) W kryterium, gwarancja Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w zależności od
terminu udzielonej gwarancji 
Jeżeli gwarancja wynosi 2 lata i mniej - Wykonawca otrzyma O pkt; 
Jeżeli gwarancja wynosi 3 lata - Wykonawca otrzyma 10 pkt
Jeżeli gwarancja wynosi 4 lata - Wykonawca otrzyma 20 pkt
Jeżeli gwarancja wynosi 5 lat i więcej - Wykonawca otrzyma 30 pkt. 
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację - maksymalnie 100 pkt 
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nastąpi
w formie pisemnej (w postaci papierowej). 
5. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, (końcową) ilość punktów wyliczoną w
następujący sposób: 
KIP = IPc + IPg 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
KIP – końcowa ilość punktów, 
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa; 
IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: gwarancja. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
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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: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

- Przebicie otworów w dachu o konstrukcji drewnianej;
- Przebicie otworów w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej o grubości 3 cegły;
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kołowe ;
- Montaż denka z blachy ocynkowanej z odskraplaczem;
- Kratki wentylacyjne z żaluzją i kołnierzem:
- Obudowa przewodów wentylacyjnych płytami OSB na rusztach metalowych jednowarstwowych
z wypełnieniem watą lamelową z wełny mineralnej;
- Ocieplenie kominów płytami styropianowymi na ścianach metodą lekką z przygotowaniem
podłoża, ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej;
- Uzupełnienie obróbek blacharskich kołnierzy kominów i ścian świetlików z blachy na dachu
pokrytym papą lub gontem bitumicznym;
- Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną, obróbki z papy elementów metalowych.
Szczegółowy zakres robót zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 7 do SWZ.
Przed przystąpieniem do składania ofert zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej
remontowanych pomieszczeń.

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: do 2021-12-28

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 oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się
kierował następującymi kryteriami: 
a. cena ofertowa- 70 pkt 
b. gwarancja - 30 pkt 
2. Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w
następujący sposób:
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Ad. 1.1. a) W kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana według wzoru: C = Cn/Co x 70 
gdzie poszczególne litery oznaczają 
C - liczba punktów 
Cn - cena ofertowa najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, 
Co - cena ofertowa ocenianej(przeliczane) oferty 

Ad. 1.1. b) W kryterium, gwarancja Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w zależności od
terminu udzielonej gwarancji
Jeżeli gwarancja wynosi 2 lata i mniej - Wykonawca otrzyma O pkt; 
Jeżeli gwarancja wynosi 3 lata - Wykonawca otrzyma 10 pkt
Jeżeli gwarancja wynosi 4 lata - Wykonawca otrzyma 20 pkt
Jeżeli gwarancja wynosi 5 lat i więcej - Wykonawca otrzyma 30 pkt. 
3. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i
ich wag otrzyma najwyższą punktację - maksymalnie 100 pkt 
4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub
więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą
ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty,
do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nastąpi
w formie pisemnej (w postaci papierowej). 
5. W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, (końcową) ilość punktów wyliczoną w
następujący sposób: 
KIP = IPc + IPg 
gdzie poszczególne symbole oznaczają: 
KIP – końcowa ilość punktów, 
IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa; 
IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: gwarancja. 
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami

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: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 30

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
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5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu,
2. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy podlegają wykluczeniu w
przypadkach, o których mowa w art. 108 ust.1 ustawy (przesłanki obligatoryjne)
3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt. 1. 2
i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie
następujące przesłanki: 
a. naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem.
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie,
b. wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub
zamawiającym; 
c. podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy, zreorganizował personel wdrożył system sprawozdawczości i
kontroli, utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów
wewnętrznych regulacji lub standardów, wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące
odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub
standardów. 
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt. 3, są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności
czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w pkt 3, nie są
wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

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

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z
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 wystawione 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 dokumenty. Do wykorzystania wzór wykazu robót
budowlanych

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

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
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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:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpi za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie z
uwzględnianiem art. 455 ust. l ustawy Prawo zamówień publicznych m.in. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli zajdzie
którykolwiek z niżej wymienionych warunków:
a) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek działania siły
wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego
do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej
staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub
części; 
b) zajdzie konieczność zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na skutek przestojów i
opóźnień zawinionych przez Zamawiającego ; 
c) w przypadku wystąpienia okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19, które mogą
mieć wpływ lub mają wpływ na należyte wykonanie umowy (art. 15r i kolejne ustawy z dnia 2
marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych);
3. Ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-28 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 09:15

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 3
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: do 2021-12-28
	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 oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  a.	cena ofertowa- 70 pkt  b.	gwarancja - 30 pkt  2.	Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:  Ad. 1.1. a) W kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana według wzoru: C = Cn/Co x 70  gdzie poszczególne litery oznaczają  C - liczba punktów  Cn - cena ofertowa najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,  Co - cena ofertowa ocenianej(przeliczane) oferty   Ad. 1.1. b) W kryterium, gwarancja Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w zależności od terminu udzielonej gwarancji Jeżeli gwarancja wynosi 2 lata i mniej - Wykonawca otrzyma O pkt;  Jeżeli gwarancja wynosi 3 lata - Wykonawca otrzyma 10 pkt Jeżeli gwarancja wynosi 4 lata	 - Wykonawca otrzyma 20 pkt Jeżeli gwarancja wynosi 5 lat i więcej	 - Wykonawca otrzyma 30 pkt.  3.	Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację - maksymalnie 100 pkt  4.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nastąpi w formie pisemnej (w postaci papierowej).  5.	W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:  KIP = IPc + IPg  gdzie poszczególne symbole oznaczają:  KIP – końcowa ilość punktów,  IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa;  IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: gwarancja.  6.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
	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: 70
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
	4.3.6.) Waga: 30
	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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	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: do 2021-12-28
	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 oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  a.	cena ofertowa- 70 pkt  b.	gwarancja - 30 pkt  2.	Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:  Ad. 1.1. a) W kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana według wzoru: C = Cn/Co x 70  gdzie poszczególne litery oznaczają  C - liczba punktów  Cn - cena ofertowa najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,  Co - cena ofertowa ocenianej(przeliczane) oferty   Ad. 1.1. b) W kryterium, gwarancja Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w zależności od terminu udzielonej gwarancji  Jeżeli gwarancja wynosi 2 lata i mniej - Wykonawca otrzyma O pkt;  Jeżeli gwarancja wynosi 3 lata - Wykonawca otrzyma 10 pkt Jeżeli gwarancja wynosi 4 lata	 - Wykonawca otrzyma 20 pkt Jeżeli gwarancja wynosi 5 lat i więcej	 - Wykonawca otrzyma 30 pkt.  3.	Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację - maksymalnie 100 pkt  4.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nastąpi w formie pisemnej (w postaci papierowej).  5.	W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:  KIP = IPc + IPg  gdzie poszczególne symbole oznaczają:  KIP – końcowa ilość punktów,  IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa;  IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: gwarancja.  6.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
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	4.3.6.) Waga: 30
	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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	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	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: do 2021-12-28
	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 oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  a.	cena ofertowa- 70 pkt  b.	gwarancja - 30 pkt  2.	Każdy z Wykonawców w ww. kryterium otrzyma odpowiednią ilość punktów, wyliczoną w następujący sposób:  Ad. 1.1. a) W kryterium ,,Cena" ocena ofert zostanie dokonana według wzoru: C = Cn/Co x 70  gdzie poszczególne litery oznaczają  C - liczba punktów  Cn - cena ofertowa najniższa spośród ofert niepodlegających odrzuceniu,  Co - cena ofertowa ocenianej(przeliczane) oferty   Ad. 1.1. b) W kryterium, gwarancja Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty w zależności od terminu udzielonej gwarancji Jeżeli gwarancja wynosi 2 lata i mniej - Wykonawca otrzyma O pkt;  Jeżeli gwarancja wynosi 3 lata - Wykonawca otrzyma 10 pkt Jeżeli gwarancja wynosi 4 lata	 - Wykonawca otrzyma 20 pkt Jeżeli gwarancja wynosi 5 lat i więcej	 - Wykonawca otrzyma 30 pkt.  3.	Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma najwyższą punktację - maksymalnie 100 pkt  4.	Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych. Złożenie ofert dodatkowych nastąpi w formie pisemnej (w postaci papierowej).  5.	W ramach wszystkich wskazanych i opisanych kryteriów, (końcową) ilość punktów wyliczoną w następujący sposób:  KIP = IPc + IPg  gdzie poszczególne symbole oznaczają:  KIP – końcowa ilość punktów,  IPc – ilość punktów uzyskanych w kryterium: cena ofertowa;  IPg – ilość punktów uzyskanych w kryterium: gwarancja.  6.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
	5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

	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
	6.7.) 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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-28 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-28 09:15
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



