
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów , w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-

Własnościowej „Rozłogi” - ETAP II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO M. ST.
WARSZAWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010773800

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rozłogi 10

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-310

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48224871301

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@opsbemowo.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://opsbemowo.waw.pl/

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

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

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:

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby
Ośrodka Wsparcia dla Seniorów , w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-
Własnościowej „Rozłogi” - ETAP II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-574726c4-095a-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00164344/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-30 17:56

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00163148/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na
potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów

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 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://opsbemowo.waw.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: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu https://miniportal.uzp.gov.pl , ePUAPu https://epuap.gov.pl oraz
poczty elektronicznej sekretariat@opsbemowo.waw.pl.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu zostały opisane
w Regulaminie korzystania z miniPortalu (dostępnym na stronie
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi), szczegółowych informacjach dotyczących korzystania z
systemu miniPortal (dostępnych w Instrukcji użytkownika https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje) oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP) oraz konta
Mój GovePUAP (https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje się
korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do złożenia,
zmiany i wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych
informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych
dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej - datą ich przesłania będzie
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potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego
Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania. Dane postępowanie można
wyszukać również na „Liście wszystkich postępowań” klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub
ze strony głównej z zakładki „Postępowania” na miniPortalu.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami
w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (innych niż oferta oraz załączniki do oferty),
cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez
miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (z BZP). Zamawiający
może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej podanej w ust. 1.
9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania
dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako
załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych
oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email podany w
ust. 1.
10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz
informacji musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z
dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).
11. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, wskazanych w SWZ.

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.Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy
Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10 W-wa (01-310), adres e-mail:
sekretariat@opsbemowo.waw.pl, tel. + 48-22-48-71-301 
2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się
skontaktować mailowo pod adresem iod@opsbemowo.waw.pl lub pocztą na adres koresp. wskazany w
ust. 1.
3.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
postępowań o udzielenie zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130
000 PLN netto na podstawie PZP.
4.Odbiorcami danych osobowych mogą być: 
1)organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym
osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 i 74
PZP oraz podmioty kontrolne i sprawujące nadzór;
2)Prezydent m st. Warszawy w zakresie zadań związanych z obsługą jednostek organizacyjnych m.st.
Warszawy, uprawnione podmioty, którym Administrator zleca usługi (np. operator pocztowy) lub
dostarczające administratorowi obsługę np. informatyczną, w tym hostingową, prawną, brakowania
dokumentacji, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych;
5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (min.
przez okres lat 4 od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia) jednak nie krócej niż
okres wskazany w przepisach o archiwizacji (ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach), w oparciu o instrukcję kancelaryjną i archiwalną obowiązujące w OPS.
7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa: 
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1)dostępu do treści swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą
naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator, 
2)prawo do ich sprostowania przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników,
3)prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub
państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4)przy przetwarzaniu danych na podstawie i w celu określonym w ust. 3 niniejszej informacji nie mają
zastosowania prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych i sprzeciwu wobec przetwarzania
danych.
8.Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO jeśli zdaniem
Wykonawcy przetwarzanie narusza przepisy prawa.
9.Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a
dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie
automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób.
10.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z PZP.
11.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z
prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego
udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w
art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 0PS-351-1/ZP/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

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

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz
projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Nazwa zamówienia: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń
biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP II zlokalizowanym na działce ew. nr 68/14 w
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obrębie 6-12-05 przy ul. Lazurowej 14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. 
2. Uzasadnienie braku podziału zamówienia na części.
Ze względów technologicznych i wykonawczych oraz racjonalnego wydatkowania środków
publicznych nie ma możliwości podzielenia go na części. Groziłoby to nadmiernymi trudnościami
technicznymi i kosztami wykonania zamówienia, a także potrzebą skoordynowania działań
różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia stanowi jedną niepodzielną całość.
4. W ramach Etapu II zostanie wykonany w szczególności następujący zakres robót
budowlanych:
1) Podetap 1b dotyczący robót budowalnych prowadzonych w Ośrodku Wsparcia dla Seniorów
(dalej: OWdS) oraz części robót elektrycznych dotyczących całości budynku, w ramach którego
zostanie wykonany następujący zakres robót:
1.1) Roboty budowlane:
a) Roboty rozbiórkowe,
b) Wykonanie nadproży,
c) Wykonanie ścianek działowych,
d) Obsadzenie stolarki drzwiowej i okiennej,
e) Wykonanie podłoży i posadzek,
f) Malowanie i licowanie ścian, w tym wykonanie okładzin z trudno zapalnych płyt MDF;
g) Wykonanie sufitów podwieszanych,
h) Wykonanie tarasu z barierkami i rampami dla osób z niepełnosprawnością;
i) Wykonanie schodów wejściowych z balustradami i podjazdem dla osób z
niepełnosprawnością,
j) Wykonanie rampy dostawczej dla cateringu,
k) Zamontowanie daszków szklanych,
l) Wykonanie elementów zabudowy stałej.
1.2) Roboty sanitarne:
a) wymiana całości instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej i przyłączenie do istniejących węzłów,
b) wyposażenie pomieszczeń w instalację wentylacji mechanicznej nawiewczej i wywiewczej
oraz klimatyzacji,
c) zamontowanie białego montażu;
1.3) Roboty elektryczne:
a) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
b) wykonanie instalacji oświetlania podstawowego i awaryjnego,
c) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
d) wykonanie elementów instalacji systemu włamania i napadu (SWiN),
e) wykonanie elementów instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV),
f) wykonanie elementów instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
g) wykonanie instalacji przyzywowej w łazience w pomieszczeniach rehabilitacyjnych,
h) dostawa i montaż tablicy TG4 w piwnicy,
i) wykonanie i uruchomienie instalacji SSP dla całego budynku,
j) wykonanie i uruchomienie instalacji SWiN dla całego budynku,
k) wykonanie i uruchomienie instalacji CCTV dla całego budynku,
l) wykonanie i uruchomienie instalacji kontroli dostępu dla całego budynku,
m) wykonanie i uruchomienie instalacji przyzywowej dla całego budynku;
2) Podetap 2 dotyczących robót budowalnych prowadzonych w Bemowski Klubie Integracji
Społecznej (dalej: BKIS), w ramach którego zostanie wykonany następujący zakres robót:
2.1) Roboty budowlane:
a) Roboty rozbiórkowe,
b) Odgrzybianie ścian,
c) Wykonanie ścianek działowych,
d) Wykonanie nadproży,
e) Obsadzenie stolarki drzwiowej i okiennej,
f) Wykonanie podłoży i posadzek,
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g) Malowanie i licowanie ścian, w tym wykonanie okładzin z trudno zapalnych płyt MDF,
h) Wykonanie sufitów podwieszanych, w tym dekoracyjnego sufitu typu grid (trudno zapalnego),
i) Wykonanie schodów wejściowych z balustradami i podjazdem dla osób z
niepełnosprawnością,
j) Zamontowanie daszku szklanego i wykonanie aneksów kuchennych,
2.2) Roboty sanitarne:
a) wymiana całości instalacji C.O. i wodno-kanalizacyjnej i przyłączenie do istniejących węzłów,
b) wyposażenie pomieszczeń w instalację wentylacji mechanicznej nawiewczej i wywiewczej
oraz klimatyzacji,
c) zamontowanie białego montażu
2.3) Roboty elektryczne:
a) wykonanie instalacji gniazd wtykowych,
b) wykonanie instalacji oświetlania podstawowego i awaryjnego,
c) wykonanie instalacji okablowania strukturalnego,
d) wykonanie elementów instalacji systemu włamania i napadu (SWiN),
e) wykonanie elementów instalacji monitoringu wizyjnego (CCTV),
f) wykonanie elementów instalacji kontroli dostępu,
g) wykonanie elementów instalacji wideodomofonowej,
h) wykonanie elementów instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP),
i) wykonanie instalacji przyzywowej w łazience.
UWAGA:
W trakcie realizacji niniejszego zamówienia w budynku przy ul. Lazurowej 14 kontynuowane
będą prace (roboty budowlane) wykonywane w ramach umowy na Przebudowę i zmianę
sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla
Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP I. 
Szczegółowe zasady współdziałania w wykonywaniu robót budowanych w ramach ETAPU II i w
ramach ETAPU I zostaną określone po zawarciu umowy o roboty budowalne dotyczące ETAPU
II i opisane w protokole współdziałania. 
5. Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele
budowlane.
6. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich wykonania określa dokumentacja stanowiąca
Załącznik nr 10 do SWZ:
1) sporządzony przez K30 Sp. z o.o. projekt budowlany z czerwca 2019 roku (branża:
architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna oraz elektryczna) zatwierdzony ostateczną i
prawomocną decyzją Prezydenta m.st. Warszawy Nr 156/2019 z dnia 14 października 2019 roku
zezwalającą na budowę na jego podstawie;
2) sporządzony przez firmą Tadeusz Daszczyński IDE projekt wykonawczy z kwietnia 2021 r
całości robót dot. przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń
biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej
Lokatorsko-Własnościowej "Rozłogi" przy ul. Lazurowej 14 w Warszawie zawierający
specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) oraz Wzorcowy
opis dostępności;
3) dodatkowe wymogi Zamawiającego z czerwca 2021 roku;
4) przedmiary robót z kwietnia 2021 roku z uwzględnieniem dodatkowych wymogów
Zamawiającego
UWAGA:
Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym, który może posłużyć jedynie do oszacowania
rozmiarów inwestycji. W celu sporządzenia szczegółowej wyceny należy zapoznać się
szczegółowo z Projektami budowlanymi, Projektami wykonawczymi oraz STWiORB i uwzględnić
wszystkie nakłady i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotowych robót budowlanych.
7. Wykonawca winien stosować się do zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska i jako posiadacz odpadów postępować z nimi zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia
2021 r. o odpadach.
8. Na wykonane przez siebie prace i zastosowane materiały Wykonawca udzieli co najmniej 3
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letniej rękojmi oraz co najmniej 3 letniej gwarancji. Okres gwarancji jest pozacenowym kryterium
oceny ofert i należy wykazać go w formularzu oferty.
9. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez
wykonawcę lub podwykonawcę. Zamawiający wymaga, aby prace fizyczne bezpośrednio
związane z wykonywaniem robót budowalnych w budynku SM Lokatorsko – Własnościowej
„Rozłogi” zlokalizowanym na działce ew. nr 68/14 w obrębie 6-12-05 przy ul. Lazurowej 14 w
Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, polegające na wykonaniu:
a) robót ogólnobudowlanych, w szczególności: roboty murarskie, malarskie, tynkarskie,
posadzkarskie;
b) robót elektrycznych, w szczególności: wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z
osprzętem i oprawami;
c) robót sanitarnych, w szczególności: wymiana całości instalacji c.o. wewnętrznej i
dostosowanie istniejącego węzła cieplnego, roboty wodnokanalizacyjne, wymiana wentylacji,
montaż instalacji;
- były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy (tekst pierwotny: Dz.U. 1974 Nr 24, poz. 141 z późn. zm.) – dalej: „Kodeks pracy”.
Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika
robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst pierwotny: Dz.U. 1994 Nr 89,
poz. 414 z późn. zm.) – dalej „Prawo budowlane” oraz dostawców materiałów i urządzeń.
10. W przypadku wystąpienia w dokumentacji postępowania odniesień do norm, ocen
technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne. W przypadku
zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą opis
rozwiązań równoważnych oraz wykazać, że spełniają one wymagania określone przez
Zamawiającego. Brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie
uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez
Zamawiającego w niniejszej SWZ. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia występują
odniesienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji
technicznych dodaje się po ich brzmieniu zwrot „lub równoważne”.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający
stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert:
- Cena ofertowa brutto (C) - waga: 60 %,
- Okres gwarancji (G) - waga: 40 %.
2. W kryterium "C" ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
najniższa cena brutto
C = -------------------------------------- x 60 pkt
cena brutto oferty ocenianej
3. W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł:
1) Minimalny okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (36 miesięcy), a maksymalny
okres udzielonej gwarancji jaki zostanie uwzględniony (punktowany) przez zamawiającego przy ocenie
ofert wg powyższego kryterium wynosi 7 lat (84 miesiące). Zaoferowana gwarancja musi być podana w
pełnych latach. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę gwarancji w niepełnych latach,
zamawiający do oceny przyjmie pełne lata, zaokrąglone w dół.
• dla gwarancji 3-letniej wykonawca otrzyma 0 pkt,
• dla gwarancji 4-letniej wykonawca otrzyma 10 pkt,
• dla gwarancji 5-letniej wykonawca otrzyma 20 pkt,
• dla gwarancji 6-letniej wykonawca otrzyma 30 pkt,
• dla gwarancji 7-letniej wykonawca otrzyma 40 pkt,
2) Oferowany okres gwarancji wykonawca podaje w formularzu oferty.
3) W przypadku, gdy wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji, zamawiający przyjmie, że
wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat (36 miesięcy), a w kryterium „gwarancja” otrzyma 0 pkt.
4) W przypadku zaoferowania przez wykonawcę w ofercie gwarancji dłuższej niż 7 lat (84 miesiące) do
oceny zostanie przyjęte 7 lat (84 miesiące).
4. Za najwyżej ocenioną uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P),
stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów na podstawie
poniższego wzoru:
P= C+G
gdzie:
P - łączna liczba punktów oferty ocenianej
C - liczba punktów przyznana w kryterium – cena,
G - liczba punktów przyznana w kryterium – okres gwarancji.
Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów
w zastosowanych kryteriach oraz spełni warunki wymagane w SWZ.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
7. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana
ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w
stosunku do przedmiotu zamówienia.
8. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego
oferta została poprawiona.
9. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 226
ust. 1 PZP
10. W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i wykonawca na zaproszenie do
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złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę ocenie podlegać będzie oferta Wykonawcy złożona w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny/ okresu gwarancji wynikającej
z oferty dodatkowej. 
11. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.
12. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.
13. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 12, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający
zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej
oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

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: Gwarancja

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

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność techniczna lub zawodowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) Należycie wykonał i ukończył w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 podobne
roboty budowlane o podobnym zakresie, tj. polegające na remoncie, przebudowie lub
modernizacji pomieszczeń znajdujących się budynku użyteczności publicznej, w branżach:
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, którego kubatura budynku wynosiła co najmniej 1.200 m3 i
załączy dowody określające, że te roboty budowlane zostały wykonane należycie;
Uwaga:
- roboty budowlane muszą być wykonane w ramach oddzielnych umów;
- przez obiekty użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodny z definicją zawartą w §
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3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- za wykonanie roboty budowlanej Zamawiający uzna doprowadzenie do wystawienia przez
inwestora protokołu odbioru końcowego lub innego równoważnego dokumentu, wraz z podaniem
ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli
Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
inne odpowiednie dokumenty;
- jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych
wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami to wykaz robót budowlanych winien zawierać
roboty, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) Dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami posiadającymi aktualny wpis na listę
członków właściwej izby samorządu zawodowego, która/e będzie/ą uczestniczyć w realizacji
zamówienia posiadającą/posiadającymi:
-uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej (osoba pełniąca funkcję kierownika robót budowlanych),
-uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (osoba
pełniąca funkcje kierownika robót instalacyjnych w ww. zakresie),
-uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoba pełniąca funkcje
kierownika robót instalacyjnych w ww. zakresie)
Uwaga:
• wyżej wymieniona osoba/osoby winna/winny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z art.
12-16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia,
które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszona we
właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o
samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa lub spełniać warunki, o
których mowa w art. 12a ustawy Prawo budowlane, tj. jej odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniać wymogi, o
których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych
architektów oraz inżynierów budownictwa;
• przez uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi rozumie się uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie
Prawa budowlanego albo odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na
mocy wcześniej obowiązujących przepisów. Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie
uważa się działalność związaną z koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-
organizacyjnych. Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą wykonywać wyłącznie
osoby posiadające odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową, dostosowane
do rodzaju skomplikowania działalności i innych wymagań związanych z wykonywaną funkcją,
stwierdzone decyzją, zwaną uprawnieniami budowlanymi (zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych
uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które
zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające
uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej oraz Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, z zastrzeżeniem przepisu art. 12a ustawy Prawo
budowlane oraz przepisów ustawy z 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej;
• funkcje wskazane w Rozdz. VI ust. 2 pkt 4 lit. b SWZ może spełniać jedna osoba.
2. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, zamawiający może, na każdym etapie
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postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie
przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów
technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy
może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej określonej w
Rozdz. VI ust. 2 pkt 4 SWZ, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby,
składa, 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.
6. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o których mowa w Rozdz. VI ust. 6 SWZ
winno potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby
gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz winien określać w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca
polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których
wskazane zdolności dotyczą. 
7. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby,
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rozdz. VI ust. 2 pkt 4 SWZ, a także bada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane
względem wykonawcy.
8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe 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.
UWAGA:
Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub
sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w
danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 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:
- Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą - Zał nr 4 do SWZ
- Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
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przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1.300.000,00 zł. 
- Wykaz robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SWZ)
- Wykaz osób (Załącznik Nr 6 do SWZ)

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. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, przed upływem terminu składania ofert, w
wysokości 15 000,00 PLN (słownie piętnaście tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku
następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 
• w pieniądzu, przelewem na rachunek depozytowy nr 11 1030 1508 0000 0005 5046 4007 z
zaznaczeniem, że przelew dotyczy: „Wadium przetargowe – nr sprawy OPS-351-1/ZP/2021”;
• gwarancjach bankowych;
• gwarancjach ubezpieczeniowych;
• 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.
3. Zgodnie z art. 97 ust. 10 PZP jeżeli wadium będzie wnoszone w formie gwarancji lub
poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4 PZP, wykonawca przekazuje
zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej zgodnie z
wymogami określonymi w SWZ.
4. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum w imieniu całego konsorcjum
uważa się za wniesione prawidłowo.
5. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany
rachunek bankowy Zamawiającego, najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
6. Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania okresu rozliczeń międzybankowych
Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
7. Zwrot oraz zatrzymanie wadium przez Zamawiającego reguluje art. 98 PZP.

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 podmiotów występujących wspólnie o udzielenie zamówienia Wykonawcy zgodnie
z art. 58 ust 2 PZP, ustanawiają pełnomocnika 
do reprezentowania lub reprezentowania i podpisania umowy.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów na zasadach określonych w art.
118 PZP, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia przedstawia
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia
tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia, dokumenty wymienione w Rozdziale XII SWZ, winien
dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, a dokument ten winien być potwierdzony za
zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę składającego ofertę, podmiot, którego
dokumenty dotyczą zgodnie z § 13 ust 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z
dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy. Jeżeli
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
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zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie
otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd,
nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie
znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty/dokument powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądać zamawiający od wykonawcy, sporządza się w języku polskim, w przypadku wskazania
przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów o których
mowa w § 13 ust 1 ww. Rozporządzenia pod określonymi adresami internetowymi
ogólnodostępnych i bez płatnych baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy
przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

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:
1. Zamawiający, poza możliwością zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art.
455 ust. 1 oraz ust. 2 Pzp (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach tych
przepisów) – przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy
także w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w
poniższych okolicznościach:
1) zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy/zmiana jego zakresu spowodowana
uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot
umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w umowie,
a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego
2) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy możliwa będzie w przypadku konieczności
wstrzymania wykonywania całości lub części prac projektowych/robót na skutek okoliczności
niezależnych od Wykonawcy.
Zakres zmian szczegółowo opisany w par. 12 projektu Umowy (zał. nr 8 do SWZ)

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-13 09:00

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

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-13 10:00
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8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy ul. Rozłogi 10 W-wa (01-310), adres e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl, tel. + 48-22-48-71-301  2.Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować mailowo pod adresem iod@opsbemowo.waw.pl lub pocztą na adres koresp. wskazany w ust. 1. 3.Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień klasycznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 PLN netto na podstawie PZP. 4.Odbiorcami danych osobowych mogą być:  1)organy władzy publicznej i podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa, w tym osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 i 74 PZP oraz podmioty kontrolne i sprawujące nadzór; 2)Prezydent m st. Warszawy w zakresie zadań związanych z obsługą jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, uprawnione podmioty, którym Administrator zleca usługi (np. operator pocztowy) lub dostarczające administratorowi obsługę np. informatyczną, w tym hostingową, prawną, brakowania dokumentacji, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych; 5.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 6.Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (min. przez okres lat 4 od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia) jednak nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji (ustawy z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach), w oparciu o instrukcję kancelaryjną i archiwalną obowiązujące w OPS. 7.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują prawa:  1)dostępu do treści swoich danych osobowych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator,  2)prawo do ich sprostowania przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, 3)prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 4)przy przetwarzaniu danych na podstawie i w celu określonym w ust. 3 niniejszej informacji nie mają zastosowania prawo do usunięcia danych, przenoszenia danych i sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 8.Przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO jeśli zdaniem Wykonawcy przetwarzanie narusza przepisy prawa. 9.Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że żadne decyzje nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili osób. 10.Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP. 11.Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Wykonawcy obowiązku informacyjnym względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń , o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 0PS-351-1/ZP/2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
	4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 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: 1.	Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie poniższe kryteria oceny ofert: - Cena ofertowa brutto (C) - waga: 60 %, - Okres gwarancji (G) - waga: 40 %. 2.	W kryterium "C" ocena ofert, zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: najniższa cena brutto C = -------------------------------------- x 60 pkt cena brutto oferty ocenianej 3.	W kryterium "G" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu następujących reguł: 1)	Minimalny okres udzielonej gwarancji nie może być krótszy niż 3 lata (36 miesięcy), a maksymalny okres udzielonej gwarancji jaki zostanie uwzględniony (punktowany) przez zamawiającego przy ocenie ofert wg powyższego kryterium wynosi 7 lat (84 miesiące). Zaoferowana gwarancja musi być podana w pełnych latach. W przypadku zaoferowania przez wykonawcę gwarancji w niepełnych latach, zamawiający do oceny przyjmie pełne lata, zaokrąglone w dół. •	dla gwarancji 3-letniej wykonawca otrzyma 0 pkt, •	dla gwarancji 4-letniej wykonawca otrzyma 10 pkt, •	dla gwarancji 5-letniej wykonawca otrzyma 20 pkt, •	dla gwarancji 6-letniej wykonawca otrzyma 30 pkt, •	dla gwarancji 7-letniej wykonawca otrzyma 40 pkt, 2)	Oferowany okres gwarancji wykonawca podaje w formularzu oferty. 3)	W przypadku, gdy wykonawca nie poda żadnego okresu gwarancji, zamawiający przyjmie, że wykonawca udziela gwarancji na okres 3 lat (36 miesięcy), a w kryterium „gwarancja” otrzyma 0 pkt. 4)	W przypadku zaoferowania przez wykonawcę w ofercie gwarancji dłuższej niż 7 lat (84 miesiące) do oceny zostanie przyjęte 7 lat (84 miesiące). 4.	Za najwyżej ocenioną uznana zostanie oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów (P), stanowiących sumę punktów przyznanych w ramach każdego z podanych kryteriów na podstawie poniższego wzoru: P= C+G gdzie: P - łączna liczba punktów oferty ocenianej C - liczba punktów przyznana w kryterium – cena, G - liczba punktów przyznana w kryterium – okres gwarancji. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5.	Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w zastosowanych kryteriach oraz spełni warunki wymagane w SWZ. 6.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7.	Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wymaganych wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 8.	Zamawiający poprawia w ofercie: 1)	oczywiste omyłki pisarskie, 2)	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 9.	Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpi, co najmniej jedna przesłanka unormowana w art. 226 ust. 1 PZP 10.	W przypadku, gdy Zamawiający skorzysta z możliwości negocjacji i wykonawca na zaproszenie do złożenia oferty dodatkowej, złoży taką ofertę ocenie podlegać będzie oferta Wykonawcy złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu z uwzględnieniem zmiany ceny/ okresu gwarancji wynikającej z oferty dodatkowej.  11.	Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ. 12.	Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty. 13.	W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 12, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.
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	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
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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: - Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą - Zał nr 4 do SWZ - Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości 1.300.000,00 zł.  - Wykaz robót budowlanych (Załącznik Nr 5 do SWZ) - Wykaz osób (Załącznik Nr 6 do SWZ)
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak
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