
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POPÓW

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 151398362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Częstochowska 6

1.5.2.) Miejscowość: Zawady

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-110

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34 3177067

1.5.8.) Numer faksu: 34 3177067

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@gminapopow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminapopow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

JST

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:

Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-05548fb7-9d04-11eb-b7a8-ba075a5bf367

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032642/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-14 12:59

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002192/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.gminapopow.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: https://miniportal.uzp.gov.plePUAP-
u: /ugpopow/SkrytkaESPpoczty elektronicznej: zamowienia@gminapopow.plhttps://bip.gminapopow.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:1.1. miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl1.2. ePUAP-u:
/ugpopow/SkrytkaESP1.3. poczty elektronicznej: zamowienia@gminapopow.pl2. Wnioski o wyjaśnienie
treści Specyfikacji należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail:
zamowienia@gminapopow.pl W temacie pisma należy podać numer referencyjny. 3. 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.4. Wymagania techniczne i
organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.5. 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.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do:złożenia i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi
150 MB.7. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.,
podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji,
oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich przekazania na
skrytkę Zamawiającego: /ugpopow/SkrytkaESP na ePUAP.8. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia korespondencją elektroniczną (inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa
się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą
tego formularza nie może być szyfrowana. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
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postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP).9. Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:
zamowienia@gminapopow.pl10. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieotrzymania
przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym postępowaniem, w przypadku wskazania
przez Wykonawcę w ofercie np. błędnego adresu poczty elektroniczne

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://bip.gminapopow.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: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu
elektronicznego

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający
informuje, że:7.1 administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Popów z siedzibą Zawady ul.
Częstochowska 6, 42-110 Popów7.2 kontakt inspektorem ochrony danych osobowych e-mail:
ug@gminapopow.pl ; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie elewacji
zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym” nr ZP.271.01.2021 prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;7.3 odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z
realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej.7.4 dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres
wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia 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, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia
roszczeń;7.5 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych;7.6 w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7.7 posiada Pani/Pan:1) na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2) na
podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;3) 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 **; 4) prawo do wniesienia skargi
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7.8 nie przysługuje Pani/Panu:a) w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b) prawo do
przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c) 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.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do
sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2021

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

1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu
Górnym wraz z dociepleniem i wykonaniem podbitki. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać
zgodnie z Polskimi Normami, z aktualnie obowiązującymi w danym zakresie przepisami prawa,
w tym przepisami ustawy Prawo Budowlane, przepisami BHP i Ppoż., normami, wiedzą i sztuka
budowlaną. Przedmiot zamówienia należy wykonać wyłącznie z materiałów nowych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i Unii Europejskiej.
Materiały muszą posiadać aprobaty techniczne i niezbędne certyfikaty, atesty, itp. 3.
Zamawiający informuje, iż załączony przedmiar robot stanowi jedynie podstaw informacyjną i nie
może stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarze robot
nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom
informacyjno - pomocniczym, Wykonawca może z niego skorzystać, ale nie ma takiego
obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą
waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego
w Specyfikacji - przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie całej
dokumentacji, samodzielnie opracować przedmiar robot i przeanalizować wszystkie pozostałe
dokumenty składającą się na całą dokumentację i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby
oferty, którą zamierza złożyć.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45410000-4 - Tynkowanie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający wybierze ofert najkorzystniejszą na podstawie
następujących kryteriów:1.1. CENA-60%Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego
wzoru:Cena najtańszej oferty bruttoCena = x 60Cena badanej oferty brutto1.2. TERMIN GWARANCJI I
R KOJMI ZA WADYna wykonane roboty budowlane - 40%Termin gwarancji i rękojmi za wady (zwany
dalej ,,TGiRZW") na wykonane roboty budowlane, zostanie obliczony na podstawie następującego
wzoru:TGiRZW najkrótszy spośród złożonych ofert TGiRZW = x 40TGiRZW badanej ofertya)
Wykonawca zobowiązany jest podąć TGiRZW na wykonane roboty budowlane w pełnych
miesiącach,b) Minimalny TGiRZW na wykonane roboty budowlane (wymagany przez Zamawiającego)
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wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robot,c) Maksymalny TGiRZW na wykonane
roboty budowlane (wymagany przezZamawiającego) wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru
końcowego robot,d) Zamawiający odrzuci ofert Wykonawcy, który zadeklaruje TGiRZW na wykonane
roboty budowlane krótszy niż 36 miesięcy,e) W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje TGiRZW na
wykonane roboty budowlane dłuższy niż 60 miesięcy, dla potrzeb obliczania punktacji, TGiRZW na
wykonane roboty budowlane będzie traktowany jak 60 miesięcy,f) W przypadku gdy Wykonawca nie
zadeklaruje TGiRZW na wykonane roboty budowlane, Zamawiający uzna, ze został zaproponowany
najkrótszy TGiRZW na wykonane roboty budowlane wymagany przez Zamawiającego, tj. 36
miesięcy.2. Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaka po uwzględnieniu
kryteriów może osiągnąć oferta - wynosi 100 punktów.3. Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie
uznana za najkorzystniejszą.4. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych
punktów.5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą
ilość punktów.

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: termin gwarancji i rękojmi

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. 0 udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:1.1. występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie
wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.3. sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 1.4 Zdolności
technicznej lub zawodowej:Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej
zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat lub
jeżeli okres wykonywania działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie co najmniej 1
robotę budowlaną w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane polegające
m.in. na przebudowie lub budowie lub termomodernizacji o wartości co najmniej 100.000,00 PLN
brutto.2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z
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formułą: ,,spełnia - nie spełnia" na podstawie złożonych oświadczeń, dokumentów wymaganych
przez Zamawiającego. Niespełnienie chociaż jednego z wyżej wymienionych warunków
skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy.3. W przypadku, gdy Wykonawca dla
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające
kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do
przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku publikacji
kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony,
przed ww. dniem zgodnie z treścią§ 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku
Polskiego z dnia 23 września 2002 roku, w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących
kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z 2015 r., poz. 11).4. Do oferty Wykonawca dołącza
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią
wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:4.1. nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz4.2.
spełnia warunki udziału w postępowaniu.Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 3 do
SWZ.5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
Zamawiający, na podstawie art. 117 ust. 1 ustawy Pzp., określa, iż dokonując oceny spełniania
warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, ze warunek został
spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia wykaże samodzielne spełnianie tego warunku. Zamawiający tym samym nie
dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego osobno przez każdego z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.6. W przypadku, gdy
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej polega, na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp., na zdolnościach
zawodowych innych podmiotów, Zamawiający określa, iż dokonując oceny spełniania warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej uzna, ze warunek został spełniony,
jeżeli co najmniej jeden z tych podmiotów wykaże samodzielne spełnianie tego warunku.
Zamawiający tym samym nie dopuszcza łączenia (sumowania) doświadczenia zdobytego
osobno przez każdy z podmiotów, na których zdolnościach zawodowych polega Wykonawca.

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający, w zależności od
charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robot budowlanych, żąda następujących
podmiotowych środków dowodowych:1.1. wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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 dokumentyZamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 2 do SWZ.2. W celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:2.1
oświadczenia 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
konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie
od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;Zamawiający zaleca wykorzystanie
Załącznika nr 5 do SWZ.2.2 odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.,
sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji;3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
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granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego
lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2. -
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości,
jego aktywami nie zarządza likwidator lub sad, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność
gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z
podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.4 Dokumenty, o
których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.5
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma
przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sadowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.2. Oferta musi być
zabezpieczona wadium w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące zł. 00/100).3. Wadium
wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Bank
Spółdzielczy w PopowieNr rachunku 94 8259 0004 2000 0000 0013 00074. Zamawiający
zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:4.1. poręczeń lub gwarancji:4.1.1.
powinno być złożone w postaci elektronicznej poprzez wczytanie na skrytkę Zamawiającego e-
PUAP w oryginale dokumentu wadialnego, w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym
podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia ze strony gwaranta i musi
obejmować końcowy termin związania ofertą,4.1.2. powinno być wystawione na
Zamawiającego,4.2. pieniężnej - przelewem na rachunek bankowy - musi wpłynąć na wskazany
w ust. 3 rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na
rachunku bankowym Zamawiającego.5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać
bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie
związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych wart. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
2.13 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spójki cywilne,
konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp., zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Z
treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy.
Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.
zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (podpisany kwalifikowanym podpisem
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elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). W przypadku wspólników
spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i
spos6b reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum.2.14 W
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp., 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:
1.Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień Umowy w następującym zakresie::
1)przedłużenie terminu wykonania Umowy, o którym mowa w § 10 ust. 2 Umowy, jeżeli
niemożność dotrzymania pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: a)konieczności
wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, b)przyczyn zależnych od
Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub podmiotów, za których działania nie
odpowiada Wykonawca, c)siły wyższej, d)warunków atmosferycznych nie pozwalających na
realizację robót, dla których określona odpowiednimi normami technologia wymaga właściwych
warunków atmosferycznych, 2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy jednostronne ograniczenie zakresu
zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla Zamawiającego lub wynika z
obiektywnie uzasadnionych przesłanek, 2.Wykonawca może wystąpić z wnioskiem, w
przypadkach wskazanych w ust. 1, na piśmie, nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia
powyższych okoliczności. 3.Dopuszczalne są zmiany Umowy w zakresie osób i adresów w niej
wskazanych. 4.Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod
rygorem nieważności.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 10:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-30
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 7.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:7.1	 administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Popów z siedzibą Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów7.2	kontakt inspektorem ochrony danych osobowych e-mail: ug@gminapopow.pl ; dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku OSP w Wąsoszu Górnym” nr ZP.271.01.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;7.3	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub dokumentacja z realizacji zadania, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.7.4	dane osobowe będą przechowywane oraz archiwizowane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia 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, w tym przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;7.5	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;7.6	w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7.7	posiada Pani/Pan:1)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;2)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;3)	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 **; 4)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;7.8	nie przysługuje Pani/Panu:a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;c)	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.* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.01.2021
	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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-09-30
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1.	Zamawiający wybierze ofert najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:1.1.	CENA-60%Kryterium to zostanie obliczone na podstawie następującego wzoru:Cena najtańszej oferty bruttoCena =	x 60Cena badanej oferty brutto1.2.	TERMIN GWARANCJI I R KOJMI ZA WADYna wykonane roboty budowlane	- 40%Termin gwarancji i rękojmi za wady (zwany dalej ,,TGiRZW") na wykonane roboty budowlane, zostanie obliczony na podstawie następującego wzoru:TGiRZW najkrótszy spośród złożonych ofert TGiRZW =	 x 40TGiRZW badanej ofertya) Wykonawca zobowiązany jest podąć TGiRZW na wykonane roboty budowlane w pełnych miesiącach,b)	Minimalny	TGiRZW	na	wykonane	roboty	budowlane	(wymagany	przez Zamawiającego) wynosi 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robot,c)	Maksymalny	TGiRZW	na	wykonane roboty	budowlane	(wymagany	przezZamawiającego) wynosi 60 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego robot,d)	Zamawiający odrzuci ofert Wykonawcy, który zadeklaruje TGiRZW na wykonane roboty budowlane krótszy niż 36 miesięcy,e)	W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje TGiRZW na wykonane roboty budowlane dłuższy niż 60 miesięcy, dla potrzeb obliczania punktacji, TGiRZW na wykonane roboty budowlane będzie traktowany jak 60 miesięcy,f)	W przypadku gdy Wykonawca nie zadeklaruje TGiRZW na wykonane roboty budowlane, Zamawiający uzna, ze został zaproponowany najkrótszy TGiRZW na wykonane roboty budowlane wymagany przez Zamawiającego, tj. 36 miesięcy.2.	Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaka po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta - wynosi 100 punktów.3.	Oferta z najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.4.	Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.5.	Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.
	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:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: termin gwarancji i rękojmi
	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

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.	W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający, w zależności od charakteru, znaczenia, przeznaczenia lub zakresu robot budowlanych, żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:1.1.	wykazu robot budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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 dokumentyZamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 2 do SWZ.2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:2.1 oświadczenia 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 konsument6w (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;Zamawiający zaleca wykorzystanie Załącznika nr 5 do SWZ.2.2	odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;3	Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sadowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 2 pkt 2.2. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sad, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.4	Dokumenty, o których mowa w ust. 3, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.5 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 4 stosuje się.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

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

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-30



