Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027552/01 z dnia 2021-04-02

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Kętrzyn
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743440
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 11
1.5.2.) Miejscowość: Kętrzyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-400
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.7.) Numer telefonu: +48897520584
1.5.8.) Numer faksu: +48897520531
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: k.lizurej@miastoketrzyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.miastoketrzyn.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5a811e34-9375-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00027552/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-02 13:27
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004326/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

zamówienie realizowane jest z budżetu Gminy Miejskiej Kętrzyn przy dofinansowaniu z
Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu “Centra opiekuńczo- mieszkalne” + Rządowy
Fundusz Inwestycji Lokalnych
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

http://www.bip.miastoketrzyn.pl/zamowienia_publiczne/3/status/rodzaj/wzp/zwr/
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.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej.2. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać́ konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy:
„Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.3.
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń́ oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).4. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.5. Za datę̨ przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień́, dokumentów elektronicznych, oświadczeń́ lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń́ oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.6.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej
SWZ. Dane postępowanie można wyszukać́ również̇ na Liście.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

2021-04-02 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00027552/01 z dnia 2021-04-02

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
Gmina Miejska Kętrzyn; 2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Kętrzyn jest
Pani Monika Zygmunt - Jakuć e - mail: iod@miastoketrzyn.pl2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie
zamówienia publicznego na „CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE KĘTRZYŃSKI DOM
WSPARCIA”, znak sprawy: SO.271.9.2021 prowadzonym w trybie podstawowym.3. Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 Pzp.4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z
art. 78 ust. 1 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.5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych
decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.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.8. Nie przysługuje
Pani/Panu:1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;2)
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;3) 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: SO.271.9.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 2879674,80 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:
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę budynku przy ulicy Sikorskiego 46 w
Kętrzynie na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne Kętrzyński Dom Wsparcia w oparciu o projekt
budowlano – wykonawczy stanowiący załączniki do SWZ, który zawiera szczegółowy opis i
zakres przedmiotu zamówienia w szczególności:1). wykonanie robót konstrukcyjnych,2).
wykonanie robót ogólnobudowlanych,3). wykonanie robót sanitarnych: C.O., wod. – kan.,
wentylacyjnych, hydranty przeciwpożarowe,4). wykonanie zagospodarowania terenu: trawniki,
chodniki, drogi, parkingi, kanalizacja deszczowa, ogrodzenie (należy wykonać ogrodzenie całej
działki w sposób jak dla ogrodzenia od strony południowej i wschodniej),5). wykonanie instalacja
elektrycznych i teletechnicznych,6). wykonanie systemu monitoringu – kamery należy
zainstalować w pomieszczeniach: pomieszczenia piwniczne - bez zmian, korytarze każdej z
kondygnacji - bez zmian, kamery zewnętrzne - bez zmian, 0.4, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.3, 1.4, 1.6,
1.8, 1.10, 1.13, 1.15, 1.17, 2.3, 2.6, 2.7, 2.9, 7). Wykonanie systemu przyzywowego – system
przyzywowy należy wykonać w pomieszczeniach: 0.3, 0.4, 0.5 x 2, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10,
0.11x2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 2.3, 2.4, 2.6,
2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11x2, 2.12, 2.13x4, 8). wykonanie 2 sztuk jednostronnych tablic
informacyjnych, wolnostojących o wymiarach wys. 80 cm x szer. 120 cm wraz z konstrukcją na
słupkach stalowych mocujących (zabezpieczonych i pomalowanych) i montaż jej w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego w momencie rozpoczęcia inwestycji. Wzór tablicy musi być
zgodny z Wytycznymi w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych obowiązują
beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy
celowych. Tablice muszą być wykonane z materiału trwałego, odpornego na działania warunków
atmosferycznych, gwarantującego trwałość tablicy, zapewniając jednocześnie czytelność
informacji oraz wysoki poziom estetyczny tablicy z okresem trwałości 60-miesięcznym
(gwarancja), licząc od dnia zakończenia inwestycji. 9). opracowanie dokumentacji po
wykonawczej,
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące
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: Kryteriami oceny ofert są; A. cena brutto oferty - 60% B. rękojmia za wady
i gwarancja jakości -40% 2. Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna tę, która uzyska największą
ilość punktów w wyniku zsumowania punktów z wymienionych kryteriów. Maksymalna ilość punktów
douzyskania wynosi 100. 3. W kryterium „cena brutto oferty” punktacja zostanie obliczona według
poniższego wzoru (w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 60 punktów): C =
(Cnro/Cbo)x100x60%gdzie : C- liczba pkt. przyznanych ofercie; Cnro -cena najniższa rozpatrywanych
ofert; Cbo - cena badanej oferty. 4. W kryterium "rękojmia za wady i gwarancja jakości" punktacja
zostanie obliczona wgponiższego wzoru ( w którym najkorzystniejsza oferta otrzyma 40 punktów): G=
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(Go-Gmin)/(Gmax-Gmin)x100x40% gdzie G- liczba pkt. przyznanych ofercie; G o – okres rękojmi i
gwarancji jakości zadeklarowany w ofercie ocenianej; G min najkrótszy możliwy okres rękojmi i
gwarancji (60 miesiące);G max - najdłuższy możliwy okres i gwarancji (72 miesiące);
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: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres 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.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1. sytuacji ekonomicznej lub
finansowe:1) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę 2.500.000,00 zł. 2. zdolności technicznej lub zawodowej:1)
Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej trzy zadania polegające na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie mniejszej
niż 3.000 m3 i wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł, Zamawiający wyjaśnia, że przez pojęcie
budynku użyteczności publicznej należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 r. poz.
1065).2) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że do
realizacji zamówienia skieruje osoby posiadające uprawnienia budowlane do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333), oraz przepisami Rozporządzenia
Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego
do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2019 r. poz. 831)
lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22
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grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. 2020 r., poz. 220) lub zgodnie z wcześniej
obowiązującymi przepisami dotyczącymi uznawania kwalifikacji – w specjalności:a) Kierownik
budowy - co najmniej jedna osoba posiadająca:- uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - co najmniej 5
letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co
najmniej 12 miesięczne doświadczenie, dla co najmniej 1 roboty budowlanej polegającej na
budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie
mniejszej niż 3.000 m3;- osoba pełniąca funkcję kierownika budowy musi spełniać wymagania, o
których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. DzU z 2020r., poz. 282)b) Kierownik robót sanitarnych - co najmniej jedna osoba
posiadająca:-uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;- co najmniej 5 letnie doświadczenie
zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej 6 miesięczne
doświadczenie na stanowisku kierownika robót sanitarnych w realizacji minimum 1 roboty
budowlanej polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej
o kubaturze budynku nie mniejszej niż 3.000 m3;c) Kierownik robót elektrycznych i
elektroenergetycznych - co najmniej jedna osoba posiadająca:- uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;- co najmniej 5 letnie
doświadczenie zawodowe w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym co najmniej
6 miesięczne doświadczenie na stanowisku kierownika robót elektrycznych i
elektroenergetycznych w realizacji minimum 1 roboty budowlanej polegającej na budowie,
przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o kubaturze budynku nie mniejszej
niż 3.000 m3;3) Zamawiający uzna warunek udziału za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że
do realizacji zamówienia skieruje minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika prac
konserwatorskich określonych w SWZ, posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, o
których mowa w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 282). Zamawiający wyjaśnia, iż osoba wskazana przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia może posiadać łącznie kilka uprawnień wyżej wskazanych.
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował oddzielnym kierownikiem robót w wyżej
wskazanych branżach budowlanych.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych. 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy
przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz bada, czy nie zachodzą
wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem
Wykonawcy.7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja finansowa lub ekonomiczna
podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten
podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.8. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności podmiotów
udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów
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udostępniających zasoby.
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:
Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1
oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp - Załącznik nr 2 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu
określone przez Zamawiającego w SWZ. - Załącznik nr 3 do SWZ
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: Tak
6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 35.000 zł.2. Wadium należy wnieść
przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
Pzp. 3.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku Pekao SA nr rachunku 94 1240 5598 1111 0000 5032 0624 z
dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu: „CENTRUM OPIEKUŃCZOMIESZKALNE KĘTRZYŃSKI DOM WSPARCIA”.
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest
ustanowienie Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu i/lub zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności
wskazanie: 1) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,2) wszystkich
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy, z
określeniem siedziby,3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego
umocowania.Dodatkowe informacje w SWZ
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:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej
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oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz we wskazanym we Wzorze
Umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod
rygorem nieważności zachowania formy pisemnej
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-16 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-15
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