
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z opracowaniem kosztorysowym...pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego i

neonatologicznego ...

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 222007697

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybickiego 30

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598570953

1.5.8.) Numer faksu: 598570953

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@szpitalmiastko.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalmiastko.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie pełno-branżowej dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego
wraz z opracowaniem kosztorysowym...pomieszczeń oddziału ginekologiczno-położniczego i
neonatologicznego ...

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0b1d9748-856d-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00017440

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-15

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

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

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

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitalmiastko.pl/bip

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://mi-
niportal.uzp.gov.pl,https://epuap.gov.pl/wps/portal, zamowienia@szpitalmiastko.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Szpital Miejski w Miastku Sp. z o.o., ul. Wybickiego 30, 77-200 Miastko,2) inspektorem ochrony danych
osobowych w Szpitalu Miejskim w Miastku Sp. z o.o. jest Pan Andrzej Łakomiec, kontakt:
iodo@szpitalmiastko.pl, telefon: 59 857 09 193) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
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Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5) Pani/Pana
dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 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;6) 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; 7) w odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;8) 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;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 9) 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: 03/TP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 288750,00 PLN

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

Postępowanie prowadzone jest w ramach dotacji na realizację zadania inwestycyjnego:
„Modernizacja i wyposażenie oddziału ginekologiczno-położniczego Szpitala Miejskiego w
Miastku Sp. z o.o. (w tym traktu porodowego i oddziału neonatologii) zgodnie z opinią z 2018
roku wydaną przez PPIS1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełno-branżowej
dokumentacji projektowej - Projektu budowlanego i wykonawczego wraz z opracowaniem
kosztorysowym w zakresie kompleksowej modernizacji istniejących pomieszczeń oddziału
ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego Szpitala Miejskiego w Miastku Sp. z o.o.
,zapewnieniem niezbędnej komunikacji w ramach istniejącej infrastruktury Szpitala Miejskiego w
Miastku przy ul. Wybickiego 30, wraz z aranżacją wnętrz oraz uzyskaniem pozwolenia na
budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego. 2. Projekt należy wykonać w oparciu o
obowiązujące przepisy budowlane, w zakresie ochrony ppoż., sanitarne, bhp oraz
Obwieszczenie Ministra Zdrowia, z dnia 21 marca 2019 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w
sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia
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podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określony jest w Części III SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.4. Przed przystąpieniem do prac
projektowych należy zinwentaryzować aktualne wymiary obiektu a następnie przedstawić do
akceptacji Zamawiającego koncepcję podziału pomieszczeń spełniającą aktualne wymagania
formalno-prawne.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający
nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań
dotyczących zamówienia.7. Zamawiający na podstawie art. 95 ustawy wymaga, aby przedmiot
zamówienia w zakresie wykonania prac projektowych był wykonywany przez osoby zatrudnione
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, jeżeli wykonywanie tych
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495).1. Jeżeli czynności
wskazane w pkt. 5.7 spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie
Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie
warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją
zamówienia.2. Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy
zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w art. 22 § 1 Kp.3. W celu
udokumentowania wypełniania powyższego obowiązku Wykonawca zobowiązany jest
przedłożyć Zamawiającemu oświadczenia w formularzu ofertowym o wypełnianiu powyższego
obowiązku.4. Zamawiający, w trakcie realizacji zamówienia, ma prawo do weryfikacji
wiarygodności składanych przez Wykonawcę oświadczeń, w szczególności poprzez żądanie
przedłożenia zawartych umów o pracę zanonimizowanych.8. Zamawiający nie przewiduje
wymagań w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 pzp.9.
Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 pzp.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia
zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp11. Zamawiający nie dopuszcza składania
ofert wariantowych.12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.13. Zamawiający
nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.14.
Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.15.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.16. Zamawiający nie
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.17. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał
wizji lokalnej w celu oszacowania zakresu własnej odpowiedzialności, ryzyka i ewentualnych
kosztów, jakie mogą okazać się niezbędne do poprawnego przygotowania i wyceny oferty na
realizację niniejszego zamówienia publicznego. Wizję lokalną ustala się na dzień 18-03-2021 r.
godz.: 10:00 (spotkanie w budynku administracji Szpitala sekretariat).

4.2.6.) Główny kod CPV: 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 185 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: 2. Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z
poniższymi zasadami:1) Kryterium ceny: Pc = (Cn : Co) x 100gdzie: Pc – ilość punktów za cenę (max.
100) Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLNCo – cena
danego Wykonawcy - w PLN

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

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

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają
wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:a) zdolności do
występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie określił warunku w tym zakresie.b)
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów:Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.c) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.d) zdolności
technicznej lub zawodowej: Minimalne warunki dotyczące doświadczenia
Wykonawcy:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: � w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zamówienia polegające na wykonaniu pełno
branżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę
oraz sprawowaniem nadzoru autorskiego w obiektach ochrony zdrowia o wartości nie mniejszej
niż 150 000, 00 PLN netto każde z zamówień. Obiektem ochrony zdrowia w rozumieniu ww.
warunków jest szpital lub zakład rehabilitacji leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 r. o działalności leczniczej (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 295 z późn. zm.).Minimalne warunki
dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób skierowanych do realizacji
zamówienia:Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie
realizacji zamówienia, będzie dysponował osobami na każdą funkcję wymienioną poniżej,
spełniające określone wymagania:� Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta
branży konstrukcyjno – budowlanej, wymagana liczba osób: min. 1Osoba powinna posiadać co
najmniej następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;� Osoba
proponowana do pełnienia funkcji Projektanta branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wymagana liczba osób: min. 1osoba powinna
posiadać co najmniej następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do
projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów;� Osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta
branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych, wymagana liczba osób: min. 1 osoba powinna posiadać co
najmniej następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia
budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów;� Osoba
proponowana do pełnienia funkcji Architekta wnętrz lub projektanta wnętrz, wymagana liczba
osób: min. 1osoba powinna posiadać co najmniej następujące kwalifikacje:− wykształcenie
wyższe o kierunku architektura wnętrz, posiadająca doświadczenie w projektowaniu
pomieszczeń w obiektach ochrony zdrowia.

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć
następujące dokumenty lub oświadczenia:1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn
niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w
przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy.b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie
wskazanym przez Zmawiającego w SWZ - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do
SWZ.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie
składa każdy z Wykonawców.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni
wykonawcy zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp

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
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
11. Zamawiający, w terminie realizacji zamówienia w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
dopuszcza wprowadzenie zmiany w postanowieniach zawartej umowy w następujących
sytuacjach: 1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji umowy jeżeli w
trakcie jej trwania zmianie ulegną przepisy dotyczące wymogów sporządzania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia publicznego na roboty
budowlane o czas niezbędny do dostosowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej do
obowiązujących regulacji prawnych.2) Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji umowy
w przypadku opóźnienia decyzji administracyjnej związanej z wydaniem pozwolenia na budowę

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-24
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	4.1.5.) Wartość zamówienia: 288750,00 PLN
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.	Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi zasadami:1)	Kryterium ceny:	Pc = (Cn : Co) x 100gdzie:	Pc – ilość punktów za cenę (max. 100)	Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLNCo – cena danego Wykonawcy - w PLN
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	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny
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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
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: nie dotyczy
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty lub oświadczenia:1)	W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:a)	wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.b)	wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	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: 2021-03-26 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-26 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-24



