
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029829/01 z dnia 2021-04-08

Ogłoszenie o zamówieniu 
Roboty budowlane

Adaptacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy
pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biurowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY ^

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514377

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Powstańców Warszawy 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-153

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@duw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - 
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II -  INFORMACJE PODSTAWOWE ■■a ; :

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Adaptacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy 
pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biurowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3b392924-97a2-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029829/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08 16:43

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00010153/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Adaptacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biurowe.

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://duw.ezamawiajacy.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://duw.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
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 ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 
Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w 
ustawie z dnia 18 iipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (teks jedn. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 344). 2.Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia, wnioski lub informacje, ze wskazaniem numeru 
referencyjnego nadanego sprawie, tj. AL-ZP.272-3/21/ZP/TP1, Wykonawcy przekazują poprzez 
Platformę dostępną pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace. 
marketplanet.pl.3.Ofertę, a także oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp składa 
się, pod rygorem nieważności:w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym, dopuszczalnym formatem, jako:- dokumenty w formacie „pd f zaleca się podpisywać 
formatem PAdES,- dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf, wtedy należy 
użyć formatu XAdES. lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym.Informacje dotyczące sposobu podpisywania dokumentów można znaleźć na stronie:- 
kwalifikowany podpis elektroniczny - https://www.nccert.pl/;- podpis zaufany - 
https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany;- podpis 
osobisty - https://www.gov.pl/web/mswia/oprogramowanie-do-pobrania. 4.Oferty, oświadczenia, o 
których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o 
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o 
którym mowa w art. 118 ust. 3 Ustawy, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza 
się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie 
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), w szczególności w formatach ,txt, .rtf, .pdf, 
.doc, ,docx, .odt, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.5. Informacje, oświadczenia lub 
dokumenty, inne niż określone w ust. 3, przekazywane w postępowaniu, sporządza się w postaci 
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
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dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako 
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej, o których mowa w ust. 6. 6.Zamawiający, zgodnie z art. 67 ustawy Pzp określa: 1) 
niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie, tj.:- stały dostęp do 
sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; komputer klasy PC lub MAC, 
o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów 
operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;- zainstalowana dowolna 
przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet 
Explorer minimalnie wersja 10.0; włączona obsługa JavaScript;- zainstalowany program Acrobat 
Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.2)dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. 
plików o wielkości do 100 MB w ogólnie dostępnych formatach. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
iż preferowanym formatem jest .pdf.Szczegółowe informacje zawarte są w Rozdziale VII 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): Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniemdanych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchyleniadyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem uprzejmie informuję, że:> 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania 
przy pomocy DolnośląskiegoUrzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu 
przypl. Powstańców Warszawy 1 ;> Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w 
siedzibieDolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail:iod@duw.pl;> 
Pani/Pana dane osobowe oraz dane osób do kontaktu, będą przetwarzane w celach:- kontroli nad 
wydatkowaniem środków publicznych,- przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznegooraz realizacji tego zamówienia,- prowadzenia zbiorów danych dotyczących 
informacji o zamówieniach publicznych,- gromadzenia wymaganych informacji dotyczących 
kontrahentów,- prowadzenia zbioru informacji o wykonawcach;> Podstawą prawną przetwarzania 
dotyczących danych osobowych jest ustawaz 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawa 
z dnia 11 września 2019 r.Prawo zamówień publicznych;> Odbiorcą danych osobowych będzie Urząd 
Zamówień Publicznych, ponadto w zakresieokreślonym w ustawie Pzp, dane publikowane będą na 
stronie internetowejbip.duw.pl> dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej;> dane osobowe i dokumentacja będzie przechowywana zgodnie z 
rozporządzeniemPrezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 
rzeczowychwykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania 
archiwówzakładowych;> Zgodnie z Rozporządzeniem przysługuje Pani/Panu:1. Prawo dostępu do 
swoich danych;2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub 
nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej;3. Prawo do ograniczenia przetwarzania;4. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO 
(na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);> Podanie 
Wojewodzie Dolnośląskiemu danych osobowych umożliwiającychPani/Pana identyfikację oraz podanie 
danych osób do kontaktu, jest obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa; jeśli Wojewoda 
Dolnośląski tych danych nie będzieposiadał, nie będzie możliwe zrealizowanie celu przetwarzania;> 
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.

SEKCJA IV -  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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4.1.2.) Numer referencyjny: AL-ZP.272-3/21/ZP/TP1

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: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń w budynku Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego przy pl. Powstańców Warszawy 1 na potrzeby biuro we. Szczegółowy wykaz prac 
przewidzianych do realizacji w ramach zadania, o którym mowa w ust. 1, zawarty jest w 
Załączniku nr 2 do SWZ -  Opis przedmiotu zamówienia.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39100000-3- Meble

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

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: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta nieodrzucona, która uzyska 
najwyższą łączną liczbę punktów. Oferty Wykonawców poddane zostaną ocenie przez Zamawiającego 
według następujących kryteriów (wraz z podaniem wagi):1) Cena -  waga 60%2) Okres gwarancji i 
rękojmi -  waga 40%Szczegółowy sposób oceny ofert znajduje się w Rozdziale XIII SWZ.

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: 60,00
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40,00

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 

Art. 109 ust. 1 pkt 8 

Art. 109 ust. 1 pkt 9 

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu 
na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 4), 8), 9) i 10) Ustawy;2) spełniają 
warunki udziału w  postępowaniu dotyczące:A) zdolności do występowania w obrocie 
gospodarczym: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.B) 
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 
zakresie.C) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości minimum 700.000,00 zł.D) zdolności 
technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że 
dysponuje: a) min. 1 osobą-spec ja lis tą  posiadającym wykształcenie wyższe i uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,b) 
min. 1 osobą -  specjalistą posiadającym wykształcenie minimum średnie technicznie i 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w 
zakresie instalacji i urządzeń: wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,c) 
min. 1 osobą -  specjalistą posiadającym wykształcenie średnie techniczne i uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektro- energetycznych,d) min. 1 osobą -  specjalistą 
posiadającym aktualne świadectwo kwalifikacyjne w zakresie niezbędnym wynikającym z 
Rozporządzenia z dnia 28 kwietnia 2003 r. z dnia 28 kwietnia 2003 r. Ministra Gospodarki, Pracy 
i Polityki Społecznej w  sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez 
osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828 ze zm.) w 
zakresie obsługi, konserwacji, montażu, kontrolno-pomiarowych, remontów dla urządzeń, 
instalacji - grupa 1 (elektryczne do 1 kV) -  eksploatacyjne (E) i dozorowe (D),oraz wykaże, że:e) 
wykonał w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy -  w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na
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budowie, remoncie, rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości 
minimum 700 000,00 zł brutto każda. Jako wykonane roboty budowlane należy rozumieć 
doprowadzenie do podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. W 
przypadku, gdy wskazana robota budowlana obejmowała również inne świadczenia,
Wykonawca musi podać wartość dotyczącą wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała 
świadczenie wymaganego przez Zamawiającego powyżej zakresu. Wykonawca zobowiązany 
jest do podania ich rodzaju, wartości, dat i miejsca ich wykonania oraz podmiotów, na rzecz 
których roboty te zostały wykonane.UwagalPrzez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający 
rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane lub 
odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio 
obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, 
w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, 
zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.). W 
przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji 
Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) -  stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:» 
nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej 
wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania 
robotami budowlanymi, oraz* posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych 
lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku 
do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o 
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 
ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych.

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. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, 
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) na potwierdzenie 
braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp: 
oświadczenia Wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z 
innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności 
do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie 
oferty, w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - 
Załącznik nr 10 do SWZ;2) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawcy w zakresie 
wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp:- zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu 
skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, 
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;- zaświadczenia 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, 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
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płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami 
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.3) na potwierdzenie braku podstaw 
wykluczenia Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp: odpisu lub 
informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,4) na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia 
Wykonawcy w zakresie wskazanym w art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1) i 8)-10) ustawy Pzp: 
oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 
125 ust. 1 ustawy Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.5) na potwierdzenie 
spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
(warunek określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. C SWZ) Wykonawca złoży:dokumenty 
potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, ze wskazaniem sumy gwarancyjnej 
tego ubezpieczenia.2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 2) i 3) składa odpowiednio 
dokumenty, o których mowa w paragrafie 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich może 
żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. 2020 r. poz., 2415). Wymagania dotyczące ważności 
dokumentu stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków 
udziału w postępowaniu: 1. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia, w wyznaczonym terminie, nie 
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych 
środków dowodowych: 1) na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
zdolności technicznej lub zawodowej (warunek określony w Rozdziale V ust. 1 pkt 2) lit. D SWZ) 
Wykonawca złoży:- 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.Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ - Wykaz 
osób.- wykaz robót budowlanych, 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.Wykaz należy sporządzić zgodnie ze 
wzorem stanowiącym Załącznik nr 8a do SWZ - Wykaz robót budowlanych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. 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 zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Z treści dokumentu musi jasno wynikać:a) jaki jest 
zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,b) jaki jest sposób 
i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,c) czy i w jakim zakresie podmiot 
udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 
6 do SWZ.2. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów 
udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1
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ustawy Pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w 
zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - Załącznik nr 4 do SWZ.

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia:
1. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia (np. 
konsorcjum, spółka cywilna), spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane 
będzie łącznie, natomiast badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w 
odniesieniu do każdego z Wykonawców.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie 
muszą dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonują poszczególni 
Wykonawcy - Załącznik nr 5 do SWZ. 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie 
przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z 
Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnienie 
warunków udziału w postępowaniu.

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:
W zakresie przewidzianym w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 7 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: 2021-04-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć na Platformie 
pod adresem: https://duw.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

2021-04-08 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu -  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: a rt 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

https://duw.ezamawiajacy.pl


Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029829/01 z dnia 2021-04-08

SEKCJA I X -  POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w 
dziale IX ustawy Pzp.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego 
postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi 
Małych i Średnich Przedsiębiorców.
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