Ogłoszenie nr 2021/BZP 00044368/01 z dnia 2021-04-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Ołobok”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skąpe
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770505
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Skąpe 65
1.5.2.) Miejscowość: Skąpe
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-213
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 683 419 213
1.5.8.) Numer faksu: +48 683 419 180
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@skape.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.skape.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

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

„Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Ołobok”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47aa85e1-a98e-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00044368/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-30 11:10
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002791/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa strażnicy OSP w m.Ołobok
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.skape.pl/dokumenty_rodzaj-10-przetargi.html
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: 1) W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej email: przetargi@skape.pl 2) Adres strony
internetowej postępowania: https://bip.skape.pl/dokumenty_rodzaj-10-przetargi.html
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (złożenie oferty wraz załącznikami), musi posiadać konto na ePUAP oraz korzystać z
platformy miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/ . Zamawiający określa następujące wymagania
sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy: stały dostęp do sieci Internet;
posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail), komputer z zainstalowanym
systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux, zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa , włączona obsługa JavaScript oraz Cookies. Do złożenia oferty konieczne jest posiadanie
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Tak
3.9.) Sposób dostępu do narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych: nie
dotyczy
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
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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) informujemy, że:a)
Administratorem danych osobowych jest Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, urzad@skape.pl, tel.
683419212. b) we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych u Administratora listownie na adres Administratora, na adres e-mail: iod@skape.pl
lub tel. 683419213.c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy; d) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych są:- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (zwaną dalej PZP);- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań
na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; e) odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o jawność postępowania na podstawie art. 18, art. 74 PZP,f) Pani/Pana dane osobowe nie są
przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;g) Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; okresy wskazane powyżej mogą zostać
przedłużone do czasu, upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, jeśli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne do dochodzenia lub obrony przed takimi roszczeniami; po
upływie wskazanych powyżej terminów dokumenty zostaną zarchiwizowane zgodnie z przepisami
prawa obowiązującymi w tym zakresie.h) Informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące prawa:prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - prawo do sprostowania lub
uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych 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; - prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia;i) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeżeli
uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa;j) podanie danych
osobowych jest wymogiem wynikającym z ustawy PZP, a w przypadku, złożenia oferty
najkorzystniejszej także warunkiem zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego; niepodanie
danych może skutkować wadliwością złożonej oferty i jej odrzuceniem;k) w trakcie przetwarzania
danych żadne decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą budowane
żadne profile.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.2.2021
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
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przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa
strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w m. Ołobok”, które zrealizowane zostanie we
współfinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Zielonej Górze 2. Prace do wykonania w ramach powierzonego zadania będą
prowadzone na dz.ewid. nr 9/1 w miejscowości Ołobok, obr. 0007 Ołobok, jednostka ewid.
080803_2 Skąpe.3. W ramach przedmiotu umowy jw. przewiduje się do wykonania roboty
budowlane m.in.: 1) rozbudowę budynku celem powiększenia istniejących stanowisk
garażowych,2) częściową rozbiórkę ściany pomiędzy stanowiskami garażowymi z
wprowadzeniem podciągów stalowych,3) powiększenie istniejących otworów wjazdowych, 4)
termomodernizację części istniejącej budynku,5) wymianę posadzki w garażu,6) wymianę
instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd wtykowych,7) wykonanie przyłącza gazowego wraz z
instalacją gazową,8) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej
wody.Zamawiający nie przewiduje obowiązku odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz
sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u
Zamawiającego. Zachęcamy do odbycia wizji w terenie celem analizy istniejących problemów i
wyznaczenia zakresu koniecznych do wykonania prac. 4. Zakres powierzony do wykonania
Wykonawcy będzie obejmował wszystkie prace niezbędne do należytego wykonania przedmiotu
zamówienia, zgodnie z istniejącą dokumentacją projektową, SWZ i umową z Wykonawcą jak
również zgodnie z istniejącymi przepisami prawa dotyczącymi przedmiotowego zakresu prac. 5.
Wszystkie materiały zastosowane przy inwestycji przez Wykonawcę muszą posiadać atesty i
być dopuszczone do stosowania w budownictwie. 6. W zakresie obowiązków wykonawcy będzie
m. in. wykonanie wskazanych w dokumentacji elementów robót, wykonanie dokumentacji
powykonawczej, jak również przestrzeganie zapisów decyzji, uzgodnień, warunków,
zatwierdzeń, ustaleń itp., uzyskanych przez Inwestora w celu zrealizowania przedmiotu
zamówienia. 7. Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z dokumentacją projektową
opracowaną przez Biuro Projektów Budowlanych Aneta Wojewódka, Os. Kopernika 128, 66-200
Świebodzin, na podstawie Której Gmina Skąpe uzyskała pozwolenie na budowę nr 176/2020 z
dnia 23 czerwca 2020 r. wydane Przez Starostwo Powiatowe w Świebodzinie.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybrana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji
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 1
Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu, dotyczące:1. Wymogu posiadania zdolności ekonomicznej lub finansowej
niezbędnej do realizacji zamówienia. Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że:posiada
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, w tym również w zakresie odpowiedzialności za
szkody na osobach i mieniu, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę co najmniej 250 000,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), wraz z
dokumentem potwierdzającym dokonanie opłaty polisy w ratach, bądź w całości o ile nie wynika
to z treści polisy. 2. Wymogu posiadania niezbędnego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia.Warunek spełni Wykonawca, który wykaże, że :w okresie ostatnich pięciu lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w ramach jednego zadania,
polegającą na wykonaniu rozbudowy, przebudowy budynku o wartości co najmniej 250 000, 00
PLN. Wykonawca powinien dysponować osobami posiadającymi następujące uprawnienia
budowlane do kierowania robotami:- kierownik budowy - zobowiązany jest posiadać uprawnienia
budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
(lub im odpowiadające) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych
funkcji w budownictwie – kierowaniu budową- kierownik robót branży elektrycznej – zobowiązany
jest posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (lub im odpowiadające) oraz
co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu samodzielnych funkcji w budownictwie – przy
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kierowaniu robotami budowlanymi, - kierownik robót branży sanitarnej – zobowiązany jest
posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych (lub im odpowiadające) oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie w pełnieniu
samodzielnych funkcji w budownictwie – przy kierowaniu robotami budowlanymi.
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:
1) Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub
opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed
upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;2)
Zaświadczenie albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy
Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z
opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym
dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu
składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych
należności;3) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające aktualność informacji zawartych w
oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp- załącznik nr 5 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych o wartości 250 000,00 PLN wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź
inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a
jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty (zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ);2) 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 informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z załącznikiem nr 7a do SWZ);
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wypełniony Formularz oferty, sporządzony według treści wzoru Załącznika nr 1 do SWZ wraz
z kosztorysem ofertowym Załącznik nr 12 do SWZ2) Oświadczenie o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu- załącznik nr 2 do SWZ3) Oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia- załącznik nr 3 do SWZ4) Pełnomocnictwo- jeżeli jest wymagane do
reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy: - Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik- ofertę
składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego5) Oryginał
gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z
uwzględnieniem postanowień Rozdziału IX SWZ 6) Zobowiązanie podmiotu ( jeżeli dotyczy)załącznik nr 7b do SWZ.7) Oświadczenie dotyczące innych podmiotów, na których zdolnościach
lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 125 ust. 5 (jeżeli dotyczy) zgodnie z załącznikiem nr 7d do SWZ.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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. Przystępując do niniejszego postępowania, każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść
wadium w wysokości 3 000 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).2. Wadium wnosi się
przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu
związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2
ustawy Pzp. 3. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku
następujących formach: 1) pieniądzu; 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).4. Wadium w pieniądzu należy wnieść
na rachunek bankowy Zamawiającego Bank PKO BP SA o/Zielona Góra 69 1020 5402 0000
0502 0027 8903 z dopiskiem: „Wadium – Rozbudowa strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej
Ołobok – BZP.271.2.2021”5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin
wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. W
wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez
Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez
Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.6. Wadium wniesione w
pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.7. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4, Wykonawca przekazuje
Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej. 8. Z treści
gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać nieodwoływalne i bezwarunkowe, na każde
żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do zapłaty
Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 Ustawy
Pzp. Ponadto powinien być wskazany termin obowiązywania gwarancji (poręczenia), który nie
może być krótszy niż termin związania ofertą. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z
odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których
mowa w ust. 3 pkt 2-4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty
wadium, jeżeli: 1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub
art. 128 ust. 1 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 ustawy Pzp,
oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, innych dokumentów lub oświadczeń
lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,
co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako
najkorzystniejszej; 2) Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania
umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie
zamówienia publicznego 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. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty.3. Przepisy dotyczące
Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
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zamówienia.4. W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp , Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić treść
oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym).5. Jeżeli została wybrana oferta Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda przed zawarciem umowy
w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w sytuacjach określonych w SWZ
oraz § 2 i § 7 niniejszej umowy, jak również w następujących przypadkach:1) konieczności
zrealizowania jakiejkolwiek części robót objętej przedmiotem umowy przy zastosowaniu
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 2) konieczności realizacji
robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne
odstępstwo od projektu budowlanego, 3) ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
niezidentyfikowanej przeszkody na terenie budowy, wystąpienia warunków geologicznych,
geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w
dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, 4) wystąpienia warunków
terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w
szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji, 5) wprowadzenie robót zamiennych lub rodzajowo nie występujących w ofercie6)
zmniejszenie lub zwiększenie ilości robót budowlanych na ilości dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu umowy lub pominięcie poszczególnych robót budowlanych, opisanych w
dokumentacji projektowej, jeżeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej.7) strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w przypadku
zaistnienia sytuacji losowychspowodowanych wprowadzeniem stanu zagrożenia
epidemiologicznego, wystąpienia pandemii oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zarówno
po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, z zachowaniem wymogów ustawy Pzp. 8)
skrócenie terminu wykonania umowy za zgodą Stron.2. Zmiana umowy w zakresie wskazanym
w ust. 1 wymaga sporządzenia protokołu konieczności podpisanego przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawcę oraz Zamawiającego oraz aneksu zmieniającego umowę w formie pisemnej.3,
Strony dopuszczają zmianę postanowień umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w
przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego o zmienioną
stawkę 4. O zmianę umowy wnioskuje Wykonawca który przedstawia: 1) opis propozycji zmiany
umowy, 2) uzasadnienie zmiany umowy, 3) obliczenie kosztów zmiany, jeżeli zmiana będzie
miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 4) opis wpływu zmiany na termin wykonania
umowy.5. Wszelkie zmiany umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
nieważności
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
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SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-17 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: uzp.gov.pl https://miniportal
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-17 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-15
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