
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u
Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277807

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dominikańska, 5-9

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 059 8424081

1.5.8.) Numer faksu: 059 8426518

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeum.slupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.slupsk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u
Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7bcc43dd-058b-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00163525/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-30 11:16

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00007149/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u
Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach

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.muzeum.slupsk.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.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowego
odwzorowania dokumentów w postaci papierowej (elektronicznych kopii dokumentów stworzonych w
postaci papierowej) oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie
korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB

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): 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”,Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku informuje, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Administratorem danych jest Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 5-9, 76-200 Słupsk.
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2) Kontakt do Inspektora ochrony danych: ppiatak@kancelariapiatak.pl lub iod@muzeum.slupsk.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 87 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:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *,
c) 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 **, 
d) 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): 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.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MPŚ-X.261.3.2021

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: 3187382,39 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

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące roboty budowlane:
1. Roboty budowlano–remontowe dotyczące całkowitej odbudowy poddasza oraz remontu
parteru z wydzieleniem i budową nowych sanitariatów.
1.1.Zakres prac:
a) prace polegające na odtworzeniu spalonego podczas pożaru poddasza obiektu o konstrukcji
szachulcowej – powierzchnia użytkowa około 252 m2.
b) prace na parterze związane z zalaniem wodą podczas pożaru.
2. Wykonanie przyłącza wodociągowego oraz wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych.
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2.1. Zakres planowanych robót:
a) wymiana instalacji c.o. w obrębie projektowanej zabudowy:
b) montaż przyłącza wodociągowego.
c) montaż instalacji wodociągowej.
d) montaż instalacji kanalizacyjnej.
e) montaż wentylacji:
3.Wykonanie instalacji elektrycznych w obiekcie:
a) wykonanie wewnętrznej zalicznikowej linii zasilającej:
b) wytyczenie w terenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.
c) montaż rozdzielni, wlz-ty, instalacje elektryczne.
d) montaż instalacji niskonapięciowej: instalacja SSP i oddymiania:
e) wykonanie instalacji strukturalnaej LAN
f) wykonanie instalacji RTV.
g) wykonanie instalacji SSWiN.
h) wykonanie instalacji odgromowej.
Uwaga!
Wymagana, minimalna klasa CPR kabli i przewodów w obiekcie:
• budynek (poza drogami ewakuacyjnymi) - klasa CPR – Dca-s2, d1, a3,
• drogi ewakuacji - klasa CPR - B2ca-s1b, d1, a1,
• dopuszcza się prowadzenie kabli elektrycznych rozprzestrzeniających ogień, pod warunkiem
okrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm.
Zapewnia to nierozprzestrzenianie płomienia (ognia) po kablach

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45212313-3 - Roboty budowlane w zakresie muzeów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 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: 1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia
publicznego.
2. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
3. Zamawiający ustalił następujące kryterium oceny ofert w każdym zadaniu (części): 
1) cena – waga kryterium 60%,
2) okres gwarancji jakości – waga kryterium 40%.
4. Maksymalna liczba punktów w kryterium równa jest określonej wadze kryterium w %. Ocena łączna
stanowi sumę punktów uzyskanych w ramach w/w kryteriów. Obliczenia dokonywane będą z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Przyznawanie ilości punktów poszczególnym ofertom
odbywać się będzie wg następujących zasad:
1) cena (C) – ocenie zostanie poddana cena ryczałtowa brutto oferty za realizację przedmiotu
zamówienia, obliczona przez Wykonawcę zgodnie z przepisami prawa i sposobem obliczenia ceny,
podana w Formularzu oferty. Maksymalna liczba punktów – 60. Oferta o najniższej cenie uzyska
największą ilość punktów, pozostałe proporcjonalnie mniej. Liczba punktów, którą można uzyskać
zostanie obliczona wg następującego wzoru:
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C = Cn/Cb x 60
gdzie:
C – ilość punktów przyznana badanej ofercie wg kryterium ceny
Cn – najniższa cena brutto za realizacje przedmiotu zamówienia spośród ofert niepodlegających
odrzuceniu
Cb – cena brutto badanej oferty;
2) okres gwarancji jakości (G) – ocenie zostanie poddana zaproponowana przez Wykonawcę w
Formularzu oferty długość okresu gwarancji jakości na przedmiot zamówienia. Minimalny okres
gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres podlegający ocenie kryterium wynosi 60
miesięcy. Maksymalna liczba punktów – 40. Liczba punktów, którą można uzyskać zostanie obliczona
wg następującego wzoru:
G = Gb/Gn x 40
gdzie:
G – okres gwarancji
Gb – okres gwarancji oferty badanej
Gn – najdłuższy zaoferowany okres gwarancji spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
UWAGA !
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy bądź też braku wskazania
długości okresu gwarancji – oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Wykonawca otrzyma
maksymalną liczbę punktów – 40 wg przedmiotowego kryterium oceny ofert.
Bez względu na powyższe, jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń
przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje
okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.
5. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która nie podlega odrzuceniu, oraz uzyskała najwyższą
ilość punktów (P) będących sumą punktów cząstkowych za poszczególne kryteria, wyliczoną wg
następującego wzoru:
P = C + G 
6. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawiają taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert
wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający
wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego
ofert dodatkowych.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji i jakości

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
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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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w pkt. 14 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki
udziału w postępowaniu (art. 266 w zw. z art. 112 ustawy Pzp).
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej – warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli
Wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia:
a) osobę pełniącą funkcje kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn zm.) oraz
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z poźn.zm.), legitymującą się co najmniej 3-letnim
doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi branży konstrukcyjno-
budowlanej;
b) osobę pełniącą funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn
zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie
przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z poźn.zm.), legitymującą się co najmniej 3-letnim
doświadczeniem zawodowym w kierowaniu robotami budowlanymi branży sanitarnej. 
c) osobę pełniącą funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności w zakresie sieci, instalacji i zakresie urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. w z1333 z późn zm.) oraz Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z
poźn.zm.), legitymującą się co najmniej 3-letnim doświadczeniem zawodowym w kierowaniu
robotami budowlanymi branży elektrycznej.
Uwagi:
a) Jedna osoba może pełnić funkcję kierownika budowy oraz kierownika robót, jeżeli osoba ta
spełnia ww. warunki zdolności technicznej i zawodowej, zgodnie z pkt 15.2 ppkt 4, tzn. posiada
wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz wymagane doświadczenie.
b) Uprawnienia, o których mowa powyżej, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) lub ważne odpowiadające im
kwalifikacje, nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do
kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym niniejszym zamówieniem.
c) W przypadku osób będących obywatelami państw członkowskich UE, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
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Gospodarczym - prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na
terytorium RP winno być potwierdzone odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych
lub prawa do świadczenia usług transgranicznych.
d) Dopuszcza się uprawnienia równoważne (w zakresie koniecznym do wykonania przedmiotu
zamówienia) - dla osób, które posiadają uprawnienia uzyskane przed dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania
zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały
uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie.
3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą
„spełnia”/„nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach, o
których mowa w pkt. 17 SWZ.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na
zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane. 
6. W przypadku, o którym mowa w pkt. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane,
dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

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:
Podmiotowe środki dowodowe - oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy są zobowiązani
dostarczyć w celu wykazania braku podstaw wykluczenia. 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,
według treści określonej załącznikiem nr 3 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na
zdolnościach podmiotu trzeciego składa oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5
do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa powyżej stanowią potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej
grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ; 
2) odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 ppkt 2, składa informację z
odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny
równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
jego złożeniem.
5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
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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 sądowym lub administracyjnym,
notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na
siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis odnośnie terminu stosuje się.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe - oświadczenia i dokumenty, jakie
Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu. 
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według treści określonej załącznikiem nr 2 do SWZ, a w
przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego składa oświadczenie zgodne
ze wzorem stanowiącym załącznik 4 do SWZ.
2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa powyżej stanowią potwierdzenie, że
Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) wykaz 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 informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców przedłożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Dokumenty stanowiące ofertę, które należy złożyć: 
1) Formularz oferty, przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ,
2) oświadczenia [art. 273 ust. 1 i ust. 2 w zw. z art. 125 ust 1 ustawy Pzp]:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik
nr 2 do SWZ - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik wykonawców
lub każdy z wykonawców;
b) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109
ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ – w przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia
składa każdy z wykonawców;
c) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby,
przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa lit. a) i lit. b), także oświadczenie podmiotu
udostępniającego, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na
jego zasoby [art. 266, art. 273 ust. 1 w zw. z art. 125 ust 5 ustawy Pzp] - odpowiednio załącznik
nr 4 oraz 5 do SWZ;
3) pełnomocnictwo upoważniające do podpisania i złożenia oferty, jeżeli ofertę składa
pełnomocnik; 
4) 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;
5) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby [art. 118 ust. 3 ustawy Pzp]. Wykonawca,
który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z
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ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, ze wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Uwaga: Dokument ma być złożony wraz z ofertą tylko w sytuacji gdy wykonawca powołuje się na
zasoby innego podmiotu.
6) dokument potwierdzający wniesienie wadium.
7. Oferta (formularz ofertowy), oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w postępowaniu
muszą być złożone w oryginale.
8. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak
składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu)
pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego
poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo
o notariacie.

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:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 20000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych) Wadium może być wniesione w: pieniądzu, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
BS w Ustce nr konta: 15 9315 0004 0050 2445 2000 0010 z adnotacją „Utworzenie Centrum
tradycji i ochrony dziedzictwa kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie
słowińskim w Klukach” Do oferty zaleca się dołączyć dokument potwierdzający dokonanie
przelewu. Wadium wnoszone w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9.11.2000 r. o utworzeniu PARP, należy złożyć w formie oryginału w postaci elektronicznej.
Polisa, poręczenie lub gwarancja stanowiąca formę wadium winna zawierać stwierdzenie, że na
pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z
warunkami zaproszenia do składania ofert, następuje jego wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń
ze strony gwaranta/poręczyciela. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,
przy czym wadium wniesione w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie
uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi,
że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
upływu terminu związania z ofertą, zawarcia umowy w sprawie zamówienia, unieważnienia
postępowania o udzielenie zamówienia z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte
odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia. Zamawiający
niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium
wykonawcy: który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, którego oferta została
odrzucona, po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało
rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie wpłynął termin do jego wniesienia.
Zamawiający zwraca wadium wniesiono w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia
rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy
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wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w
pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z wadium.
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2-4, występuje odpowiednio
do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli: wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego
stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków
dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie
wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało
brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, wykonawca,
którego oferta została wybrana: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia na
warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
1.Zamawiający wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
3% ceny całkowitej podanej w ofercie.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego: BS w Ustce nr konta: 15 9315 0004 0050 2445 2000 0010 z adnotacją
„Zabezpieczenie wykonania umowy – Utworzenie Centrum tradycji i ochrony dziedzictwa
kulturowego w zabytkowej Karczmie u Dargoscha w skansenie słowińskim w Klukach.” Przed
podpisaniem umowy należy przedłożyć dokument potwierdzający dokonanie przelewu.
3.Zamawiający nie dopuszcza wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
następujących formach:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej;
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego;
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy
wskazany przez zamawiającego.
5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie
kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w
pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.
7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną
lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1.
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9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i
bez zmniejszenia jego wysokości.
10. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i
uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.
11. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji
kwotę 30% zabezpieczenia.
12. Kwota, o której mowa w pkt.21.11, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu
rękojmi za wady lub gwarancji.

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: Tak

7.2.) Informacje na temat zaliczek:
1. Zamawiający stosownie do treści art. 442 ust.1 ustawy PZP przewiduje w 2022 roku
udzielenie jednorazowo zaliczki na poczet wykonania zamówienia do wysokości 40% wartości
brutto umowy (cenny brutto), nie więcej niż 1 500 000,00 złotych.
2. Wykonawca stosownie do treści art.441 ust.4 ustawy PZP jest zobowiązany do wniesienia
zabezpieczenia zaliczki w jednej lub kilku następujących formach:
1) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 
2) gwarancjach bankowych; 
3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości; 
5) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej; 
6) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa
lub jednostkę samorządu terytorialnego; 
7) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w ustawie z dnia 6
grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 2018 r. poz. 2017).
3. Zaliczka wskazana w pkt 1 zostanie udzielona po przekazaniu placu (terenu) budowy i
rozpoczęciu robót, nie wcześniej niż w styczniu 2022r.
4. Formy zabezpieczenia zaliczki, wysokość zabezpieczenia, a także sposób jego wniesienia,
możliwość zmiany formy zabezpieczenia zaliczki w trakcie realizacji umowy, przy uwzględnieniu
pkt 1 SWZ, określa wzór umowy.

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający zgodnie z art. 454, 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP przewiduje możliwość
wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w zakresie: terminu realizacji umowy na skutek:
wydłużających się terminów wydania decyzji, uzgodnień, postanowień lub innych aktów
administracyjnych mających wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z
winy Wykonawcy, konieczności zaspokojenia oczekiwań osób trzecich – w tym grup
społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego
określenia w chwili zawierania umowy, konieczności wykonania dodatkowych badań,
niemożliwych do przewidzenia na etapie przygotowania zamówienia, konieczności zmian
dokumentacji projektowej podyktowanych m.in. zapobieżeniem powstania strat dla
Zamawiającego, uzyskaniem założonego lub lepszego efektu użytkowego, wystąpieniem wad
ukrytych w programie funkcjonalno-użytkowym lub dokumentacji projektowej (przekazanych
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Wykonawcy przez Zamawiającego) ujawnionych podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
koniecznością wykonania robót związanych z likwidacją szkód powstałych w wyniku zdarzenia
losowego, opóźnienia w przekazaniu placu budowy z winy Zamawiającego, zawieszenia robót
przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, na skutek sytuacji niemożliwych do przewidzenia
w chwili zawarcia umowy;przestojów lub opóźnień spowodowanych przez Zamawiającego;
zawieszenia prac z powodu wystąpienia COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 560 ze zm.), o ile
okoliczności te powodują konieczność zmiany terminu i zmiany w tym zakresie będą dokonane,
z uwzględnieniem okresów niezbędnych do przesunięcia terminu wykonania umowy o czas
(okres w dniach), w którym z powodu w/w okoliczności roboty nie mogły być wykonywane; ceny,
na skutek: zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te
powodują konieczność zmiany ceny, przy czym cena netto jest stała, odstąpienia przez
Zamawiającego od realizacji części przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których
wcześniej nie można było przewidzieć i w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące
Wykonawcy zostanie pomniejszone o wartość robót zaniechanych ustalonych na podstawie
kosztorysu robót zaniechanych ustalonego wg cen jednostkowych określonych w kosztorysie
ofertowym, zmiany sposobu wykonania zamówienia na skutek wprowadzenia robót zamiennych
w związku z wystąpieniem wad istotnych w dokumentacji projektowej ujawnionych podczas
realizacji robót bądź też inną okolicznością uzasadnioną przez Zamawiającego. Wynagrodzenie
zostanie skorygowane według wartości robót zamiennych z uwzględnieniem robót
zaniechanych. Wartość robót zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu
o ceny nie większe niż przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie), a podstawą do
określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNNR, a w przypadku braku pozycji
w KNNR-ach zastosowane zostaną KNR; zmiana wynagrodzenia wg zasad powyżej nie dotyczy
sytuacji określonych w art. 632 kc, chyba konieczność robót zamiennych wynika z ukrytych wad
istotnych dokumentacji projektowej; określa się zasady wykonywania robót dodatkowych jako
nie ujętych w dokumentacji, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć na
dzień podpisania niniejszej umowy; osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, przy czym nowo
wskazana osoba powinna spełniać wymagania określone przez Zamawiającego w pkt.15.2.4.
SWZ i uzyskać akceptację Zamawiającego; sposobu spełnienia świadczenia w przypadku
konieczności dokumentacji projektowej, realizacji robót dodatkowych lub zamiennych nie
wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, podyktowanych: zwiększeniem
bezpieczeństwa wykonywanych robót, zapobieżeniem powstania strat dla Zamawiającego,
uzyskaniem założonego efektu użytkowego – z wystąpieniem wad ukrytych programu funkcj.-
użyt. podczas realizacji robót, zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie lub rezygnacji z
podwykonawcy.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty społeczne

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-14 10:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	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: okres gwarancji i jakości
	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
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe - oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć w celu wykazania braku podstaw wykluczenia.  1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, według treści określonej załącznikiem nr 3 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego składa oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ. 2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa powyżej stanowią potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)	oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;  2)	odpis lub informacje z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w pkt 3 ppkt 2, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, 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 sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis odnośnie terminu stosuje się.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Podmiotowe środki dowodowe - oświadczenia i dokumenty, jakie Wykonawcy są zobowiązani dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.  1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według treści określonej załącznikiem nr 2 do SWZ, a w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego składa oświadczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik 4 do SWZ. 2. Informacje zawarte w oświadczeniach, o którym mowa powyżej stanowią potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)	wykaz 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 informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 7 do SWZ;
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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: Tak
	7.2.) Informacje na temat zaliczek:
	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: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-14 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-14 10:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



		2021-08-30T11:52:43+0200
	Mariola Barbara Wrześniak 27ed0b97f5abab9c233eba5fffa7553238e6275b




