SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
ZAMAWIAJĄCY:
Dom Pomocy Społecznej
w Chodzieży

Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 2019 ze zm.) – dalej PZP na roboty budowlane pn.

„Modernizacja dachu budynek główny Domu Pomocy Społecznej
w Chodzieży”

nr postępowania: DPS.DG.242.2.2021 r.
Chodzież, dnia 28.06.2021r.
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I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży, ul. Ujska 47, 64-800 Chodzież;
nr telefonu: (67) 28 21 409 / 28 29 739;
adres e-mail: dps@dpschodziez.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP – Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży/001ft1mpnc/
adres strony internetowej prowadzonego postępowania: www.dpschodziez.pl odnośnik BIP –
zamówienia publiczne, miniPortal(https://miniportal.uzp.gov.pl/)
Godziny pracy: 7°°-15°° od poniedziałku do piątku.

1. II. Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016r. 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) zwanym dalej „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży
ul. Ujska 47, 64-80 Chodzież, e-mail:dps@dpschodziez.pl, tel. 067 28-21-409 / 28-29-739.
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
w

sprawach

dotyczących

przetwarzania

danych

osobowych

poprzez

adres

e-mail:

asobanska@onet.eu lub listownie na adres Administratora.
3) Podane dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca
2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy

w

postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym

i

archiwach.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, oraz nie krócej
niż przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych oraz umów o dofinansowanie.
6) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie
przepisów prawa oraz którym Administrator zleca usługi (przetwarzające dane osobowe ma
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podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem).
7) Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia danych, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, wycofania zgody w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).
8) Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych przy
ul. Stawki 2 00-193 Warszawa, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy prawa.
9.) Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
10) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej
III. Tryb udzielania zamówienia
1.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 2019 ze zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia,
zwaną dalej „SIWZ”.
2. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia
negocjacji.
3. Szacunkowa wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza progów unijnych o jakich mowa
w art. 3 ustawy PZP.
IV. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie modernizacji dachu
głównego budynku Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży. W zakres zamówienia wchodzą
wszystkie prace, czynności oraz roboty, które należy zrealizować by przedmiot zamówienia osiągnął
planowany cel wskazany w przedmiocie zamówienia. Łączna powierzchnia dachu do remontu wynosi
około 818 m². Zadanie należy zakończyć, przygotowaniem odpowiedniej dokumentacji odbiorczej.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki do SIWZ:
a) przedmiar robót – Załącznik nr 1 do SIWZ;
b) specyfikacja techniczna – Załącznik nr 2 do SIWZ;
c) projekt umowy z Wykonawcą – Załącznik nr 3 do SIWZ
3. Udostępniany w ramach postępowania przedmiar robót ma charakter poglądowy/ orientacyjny.
4. Dokumenty z przeprowadzenia utylizacji lub przekazania do utylizacji należy przedstawić wraz z
dokumentacją odbiorową.
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5. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu
jest wynagrodzenie ryczałtowe.
6. Przedmiot zamówienia określony według kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Kody i nazwy:
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45262100-2 Rusztowania
45261210-9 Ocieplenie dachu styropapą z nowym pokryciem papowym
45261200-6 Wykonanie pokryć dachowych – obróbki blacharskie
45312311-0 Montaż instalacji odgromowej:
45261320-3 Kładzenie rynien
Roboty tynkarskie: 45410000-4 + Izolacja cieplna: 45321000-3
7. Do realizacji zamówienia, należy stosować materiały posiadające odpowiednie atesty, certyfikaty
i deklaracje zgodności z dyrektywami UE oraz z właściwymi przepisami.
8. Prace prowadzone będą przy funkcjonującym obiekcie tj. budynek w trakcie prowadzenia robót
będzie użytkowany (budynek zamieszkały). W związku z tym że roboty budowlane będą
wykonywane na czynnym obiekcie, stąd w cenie zamówienia należy przewidzieć koszty związane
z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu i placu budowy.
9. Wykonawca po wyborze oferty wraz z wymaganymi dokumentami w prowadzonym
postępowaniu zobowiązany jest przekazać wypełniony kosztorys ofertowy dotyczący realizacji
niniejszego zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
11. Wszelkie zmiany związane z technologią lub materiałami dotyczącymi wykonania przedmiotu
zamówienia proponowane przez Wykonawcę muszą być zgłoszone pisemnie do Zamawiającego.
12. Wszelkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia konieczne do poniesienia (np. organizacja
ruchu, oznakowanie zastępcze, badania, sprawdzenia, itp.), w celu prawidłowego wykonania
zamówienia do momentu jego bezusterkowego, protokolarnego przyjęcia przez Zamawiającego
poniesie Wykonawca.
Uwagi: Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie do uporządkowania terenu budowy i
przywrócenia stanu infrastruktury (np. chodniki, teren zielony) do stanu przed rozpoczęciem prac.
Osobą odpowiedzialną za wykonywanie prac i przestrzeganie przepisów BHP na placu budowy będzie
Wykonawca zobowiązany do dokonywania i potwierdzania zapisów w Dzienniku Budowy.

V. Wizja lokalna
1. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu oraz
dokonali oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez
Zamawiającego. Koszty dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca.
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2. W celu umówienia wizji lokalnej lub zapoznania się z dokumentacją znajdującą się na miejscu
u Zamawiającego należy kontaktować się z osobami wyznaczonymi do komunikowania się
z Wykonawcami.

VI. Podwykonawstwo
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom,
Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych
podwykonawców.
VII. Termin wykonania zamówienia
Zamówienie należy wykonać w terminie do 62 dni kalendarzowych licząc od dnia podpisania umowy.
Zakończenie robót nie później niż do dnia 30.09.2021r.
VIII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który:
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP,
- złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy PZP.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który:
- posiada kompetencje i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów – Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał doświadczenie niezbędne
do wykonywania przedmiotu zamówienia w branży dekarskiej.
- wykaże, że wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 3 roboty budowlane
odpowiadające

swoim

rodzajem

robocie

budowlanej

stanowiącej

przedmiot

zamówienia

(termomodernizacja dachu na budynkach użyteczności publicznej), każda o wartości minimum
200 000,00 zł brutto;
- będzie dysponował min. 1 osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, posiadającą
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej w zakresie pełnym;
- wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 150.000,00 PLN.
3. Zgodnie z art 108 ust. 1 ustawy PZP, z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
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1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został
zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw
wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 258, art. 165a, art. 299, art. 189a, art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego
lub w art. 46 lub art. 48 ust. Z dnia 25 czerwca 2010 r o sporcie;
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego;
c) skarbowe;
d) o których mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
1 art. 108 ustawy PZP;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne;
6) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł
z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli
należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o do-puszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;
7) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji
wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy
z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
4. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę również na podstawie art. 109 ust 1 PZP.
5. Zamawiający może wykluczać Wykonawcę na każdym etapie prowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia.
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IX. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.
1. Wraz z ofertą Wykonawca powinien złożyć aktualne na dzień składania ofert:
- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ;
2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa powyżej w pkt 1 SIWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zamawiający żąda od wykonawcy zamówienia:
- dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny
dokument, który w wystarczający sposób

potwierdza spełnianie opisanego przez

zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej,
zamawiający żąda od wykonawcy zamówienia:
a) wykazu robót budowlanych (min. 3 ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich
5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 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, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie wykonawcy;
Wykaz należy sporządzić wg. załącznika Nr 5 do SIWZ wraz z załączeniem dokumentów
potwierdzających, że roboty zostały wykonane i ukończone prawidłowo.
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia
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i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów, które Wykonawca złoży po przedłożeniu
oświadczenia o braku podstaw wykluczenia:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 108 ustawy PZP;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
3)

oświadczenia

Wykonawcy

o

braku

orzeczenia

wobec

niego

tytułem

środka

zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;
4) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego.
6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, które stanowi załącznik do SIWZ, oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw
wykluczenia, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia
lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia,
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości
zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego
roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
8. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie
zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do
złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione
podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do
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złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
X. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
o wymaganiach formalnych dotyczących składanych ofert, oświadczeń i dokumentów.

1.

Forma i postać składanych podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń.

Sposób sporządzania oraz sposób przekazywania podmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, wymagania techniczne dla
dokumentów elektronicznych, o których mowa w art. 3 pkt 35 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i
usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), zwanych dalej „dokumentami
elektronicznymi”, zawierających podmiotowe środki dowodowe, oraz inne informacje, oświadczenia
lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, oraz wymagania techniczne i organizacyjne użycia
środków komunikacji elektronicznej służących do odbioru dokumentów elektronicznych, określa
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452).

2.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający
będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i
organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

Informacje ogólne:

1)

Adres

elektronicznej

skrzynki

odbiorczej

(ePuap):

Dom

Pomocy

Społecznej

w

Chodzieży/001ft1mpnc/
2) Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji
oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z
uwzględnieniem wyjątków określonych w PZP, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, tj.:
a) za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP
oraz udostępnionego przez miniPortal;
b) poczty elektronicznej – email: dps@dpschodziez.pl; (Uwaga: nie dotyczy składania ofert)
3. Wykonawca musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
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do formularzy: „Złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do
komunikacji”.
4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
przekazywanej przy ich użyciu, zostały opisane w „Instrukcji użytkownika systemu” dostępnej pod
adresem internetowym:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcja_uzytkownika_miniPortal-ePUAP.pdf
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy:
„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi
150 MB.
6. Za przekazanie oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp, podmiotowych środków
dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania odpowiednio na ePUAP lub na adres email: dps@dpschodziez.pl
Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami,
w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
8. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy
posługują się numerem ogłoszenia o zamówieniu lub numerem postępowania, identyfikatorem
postępowania (BZP, miniPortal).
9. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email: dps@dpschodziez.pl (preferowany sposób komunikacji).
10. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń
składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki.
Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany
powyżej adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2020r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z
2020r. poz. 2415).
11.

Zamawiający

dopuszcza

w

szczególności
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następujące

formaty

przesyłanych

danych: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx lub inne zgodne z katalogiem formatów wskazanych w załączniku
nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych).
12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści
odpowiednio SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu
składania odpowiednio ofert.
3. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.
1. Zamawiający dopuszcza również komunikowanie się z wykonawcami przy użyciu poczty
elektronicznej.
2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest Dyrektor; e-mail:
dyrektor@dpschodziez.pl, tel. 67 28-29-739.
3. Komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w
szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub SWZ, a także ofert.
XI. Termin związania ofertą.
1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.08.2021r. tj. przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa
termin składania ofert.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania
ofertą określonego w ust. 1, zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się
jednokrotnie do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez
niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez wykonawcę
pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
4. W przypadku gdy zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o
którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to
możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.
XII. Poleganie na zasobach innych podmiotów
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zamówieniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
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2. W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do
realizacji którego te zdolności są wymagane.
3. 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. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby
zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia,
które zostały przewidziane względem wykonawcy.
5. 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.
6. 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 ( zgodnie z art. 123
ustawy PZP).
7. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających
zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SIWZ, także
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, zgodnie z katalogiem dokumentów określonych
w Rozdziale IX SIWZ.

XIII. Opis sposobu przygotowywania oferty
1. Wykonawca składa ofertę według wzoru formularza ofertowego – załącznik Nr 8 do SIWZ.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża
zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z języków powszechnie
używanych w handlu międzynarodowym.
3. Wykonawca może złożyć jedna ofertę.
4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
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opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w
szczególności w formatach: .doc, .docx.
6. Do oferty należy dołączyć wymagane oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w SIWZ.
7. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
8. Informacje dotyczące przygotowania oferty (załączniki):
a) wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę
i dołączone do oferty;
b) stosowne wypełnienia miejsc wykropkowanych we wzorach dokumentów stanowiących załączniki
do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo lub
ręcznie.
9. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z przygotowaniem
i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
XIV. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wnosić wadium.
XV. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli Zamawiający
przewiduje obowiązek jego wniesienia.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przedmiotowym
postepowaniu.
XVI. Sposób oraz termin składania ofert.
1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę
jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
2. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.
3. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 12 lipca 2021r. do godziny 11:00.
4. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Zamawiający odrzuci ofertę
złożoną po terminie składania ofert.
5. Wykonawca po przesłaniu oferty za pomocą Formularza do złożenia lub wycofania oferty na
„ekranie sukcesu” otrzyma numer oferty generowany przez ePUAP. Ten numer należy zapisać i
zachować. Będzie on potrzebny w razie ewentualnego wycofania oferty.
6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę za pośrednictwem
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Formularza do wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na miniPortalu.
7. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

XVII. Termin otwarcia ofert.
1. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.07.2021r. o godzinie 11:30.
2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po
zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do
odszyfrowania.
3. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, przy użyciu, którego następuje składanie ofert,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego,
otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4. Zamawiający informuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego
postępowania.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach zawartych w ofertach.
XVIII. Sposób i kryterium, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty.
1. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji
przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu zapisów zawartych w załącznikach niniejszej
SIWZ.
2. Podstawą do obliczenia ceny stanowi zakres robót, który wynika z specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót. Przekazany przez Zamawiającego przedmiar
robót jest ostateczny przy ustalaniu ceny oferty.
3. Cenę na formularzu ofertowym (załącznik Nr 7), należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
Jest to cena ostateczna, niepodlegająca negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności
Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w walucie PLN.
5. Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym
zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe.
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6. Zamawiający wymaga, aby oferowana cena zawierała stawkę podatku VAT w wysokości 8%.
7. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny
i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego.
8. Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.
9. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
- Cena (C) - 50 %
- Okres gwarancji – 30%
- Kwalifikacje zawodowe w branży dekarskiej- 20%
Kryterium będzie wyliczane wg wzoru:
cena min.

okres gwarancji badanej oferty

P = ---------------------- x 10pkt. x 50 % + ----------------------------------------- x 10pkt. x 30 %+
cena badanej oferty

okres gwarancji max

kwalifikacje zaw. w branży dekarskiej
+ -------------------------------------------------------- x 10pkt. x 20 %
okres doświadczeń dekarskich
Uwaga!
Oferowany okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy i nie większy niż 60 miesięcy.
Okres doświadczeń dekarskich nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie większy niż 60 miesięcy.
1. Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych
w niniejszym kryterium, w zakresie którego Zamawiający przyzna maksymalnie 10 punktów.
2. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą cenę, wówczas zamawiający wezwie
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego
ofert dodatkowych na mocy art. 91 ust. 4 ustawy PZP. Wykonawcy składając oferty dodatkowe,
nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
3. Jeżeli dwie lub więcej ofert będą zawierały taką samą ilość punktów, wówczas zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.
XIX. Projektowanie postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które
zostaną wprowadzone do treści umowy.
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr
3 do SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zamian w umowie na zasadach określonych we
wzorze umowy.
3. Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
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4. W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca, którego ofertę wybrano,
jako najkorzystniejszą przed podpisaniem umowy składa:
a) pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,
b) umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,
c) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi przez
osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za
kierowanie robotami budowlanymi,
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę polisę.
XX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy
Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł
lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP,
przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy PZP.
1. Odwołanie przysługuje na:
a) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
b) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był
obowiązany na podstawie ustawy;
c) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy PZP,
mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
4. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci
elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed
upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu.
5. Odwołanie wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne,
w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt. 5.ppkt a)).
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie
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internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne.

XXI. Załączniki do SIWZ:
1. Załącznik nr 1 - Przedmiar robót
2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna
3. Załącznik nr 3 - Projekt umowy
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania
warunków udziału w postępowaniu
5. Załącznik nr 5 - Wzór wykazu robót wykonanych
6. Załącznik nr 6 - Wzór wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego
7. Załącznik Nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia niezbędnych zasobów
Wykonawcy
8. Załącznik Nr 8 - Formularz ofertowy

Zatwierdzam
Dyrektor Marzena Łuczak
Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży
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