Ogłoszenie nr 2021/BZP 00025095/01 z dnia 2021-03-30

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA OZIMEK
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413202
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. ks. Jana Dzierżona 4B
1.5.2.) Miejscowość: Ozimek
1.5.3.) Kod pocztowy: 46-040
1.5.4.) Województwo: opolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski
1.5.7.) Numer telefonu: 774622862
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ugim.ozimek.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ozimek.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:

Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5641435-912c-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025095/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-30 13:06
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 00003109/05/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Adaptacja oddziału przedszkolnego w SP w Antoniowie
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://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/29432-zamowienia-powyzej130000zl.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. Komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie wyłącznie przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 344) przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/ ePUAPu dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
poprzez pocztę elektroniczną adres e-mail: przetargi@ugim.ozimek.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3.
Wykonawcy składający oferty za pośrednictwem ePUAP muszą posiadać konto firmy na ePUAP.4. Na
Platformie ePUAP będą dostępne dwa formularze dla Wykonawcy: - Formularz do Komunikacji Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku5. Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania, składania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń
zostały szczegółowo opisane w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz w Warunkach
korzystania z platformy administracji publicznej ePUAP.6. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dostępnych na miniportalu formularzy wynosi 150 MB.7. Wiadomości przekazywane
droga elektroniczną powinny w sposób jednoznaczny wskazywać nr postępowania oraz dane
identyfikujące wykonawcę.8. Formaty plików muszą być zgodne z krajowymi Ramami
Interoperacyjności ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych
(Dz.U. z 2017r. poz.2247). Zamawiający nie dopuszcza przesyłania plików w następujących
formatach:1) - .com 2) - .exe3) - .bat4) - .msi.
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: Zamawiający dopuszcza dołączenie katalogu elektronicznego
do oferty
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3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia
ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych wzwiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych orazuchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana danych
osobowych jestBurmistrz Ozimka, Urząd Gminy i Miasta w Ozimku przy ul. Ks. Jana Dzierżona 4 B , 46
– 040 Ozimek;2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Ozimek jest Inspektor ds. danych
osobowychPani/Pani Joanna Bachłaj – mail: iod@ugim.ozimek.pl tel. 77 46 22 839. Pani/Pana dane
osoboweprzetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem
oudzielenie zamówienia publicznego Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta
OzimekZZP. 271.4.2021.AK prowadzonym w trybie podstawowym; 3) przetwarzane będą na podstawie
art. 6ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
/daneidentyfikujące postępowanie, np. nazwa, numer/ prowadzonym w trybie podstawowym; 4)
odbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacjapostępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 78 ustawy Prawo zamówień publicznych,
dalej „ustawaPzp”; 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Panadotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałemw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danychwynikają z ustawy Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje
nie będąpodejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) posiada
Pani/Pan:− napodstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawieart. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie
art. 18 RODOprawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniemprzypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do
Prezesa UrzęduOchrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Panadotyczących narusza przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/Panu:− w związku
z art. 17 ust. 3 lit. b, dlub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia
danych osobowych, októrym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu,
wobec przetwarzaniadanych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZZP.271.5.2021.AK
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 348136,72 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przebudowa części pomieszczeń SP w Antoniowie na pomieszczenia przedszkolne.2.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową części
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pomieszczeń szkoły podstawowej w Antoniowie w celu dostosowania ich do potrzeb
przedszkola zgodnie z dokumentacją projektową.3. Zakres prac obejmuje roboty rozbiórkowe i
ziemne, wykonanie fundamentów żelbetowych, wykonanie schodów zewnętrznych wraz z
podjazdem dla niepełnosprawnych, wykonanie ścian wewnętrznych wybicie okien i drzwi wraz z
osadzeniem nowej stolarki, rozbudowę instalacji wewnętrznych, wykonanie posadzek,
przebudowanie kominów, wykonanie dojść z kostki betonowej do budynku, zgodnie z załączoną
dokumentacja techniczną.4. Wszelkie wymagania dotyczące sposobu wykonania przedmiotu
zamówienia, cech materiałów, wymagań szczególnych jak i specyfikacji technicznych zostały
szczegółowo określone na podstawie Polskich Norm w załączonej dokumentacji technicznej.5.
Dokumentacja techniczna, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót oraz
STWiOR stanowią załącznik do SWZ.6. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków
dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia
określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym
mowa w punkcie 2.7. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być
wykonane przez Wykonawcę.8. W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub
rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do
złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że
oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w
przedmiocie zamówienia. Rozwiązania równoważne muszą posiadać parametry technicznoeksploatacyjno-montażowe nie gorsze jak uzyskane poprzez realizację według wskazań
projektanta oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności dokonania
zmian rozwiązań zawartych w dokumentacji, a także zostanie zatwierdzone przez
przedstawicieli Zamawiającego. 9. Jeżeli Zamawiający nie podaje minimalnych parametrów,
które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o
właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania.10.
Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania
równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez
niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego. Decyzję czy zaoferowany materiał, urządzenie lub wyrób jest zgodny z
wymaganiami SWZ lub równoważny z materiałem, urządzeniem lub wyrobem wskazanym w
SWZ podejmą przedstawiciele Zamawiającego po przedłożeniu przez Wykonawcę informacji o
materiale, urządzeniu lub wyrobie wraz z odpowiednimi katalogami, certyfikatami i próbkami, o
ile takie są wymagane w SWZ. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora
dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta
może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub
urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.12.
Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
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45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 80 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:1) zostaną
złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego2) nie zostaną odrzucone przez
Zamawiającego.
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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania
4.3.6.) Waga: 20
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
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Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie niniejszego zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym;1) Zamawiający nie określa tego warunku.2. uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;1)
Zamawiający nie określa tego warunku.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;1) Zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada dokument potwierdzający, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 300.000 zł (słownie: trzysta
tysięcy złotych)4. zdolności technicznej lub zawodowej1) Wykonawca musi wykazać, iż w
okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie (w szczególności zgodnie z
przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył), 2 roboty budowlane polegające na
budowie, rozbudowie lub przebudowie, budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 300
m2obejmujące swym zakresem roboty murarskie, żelbetowe, instalacyjne, wykończeniowe i
ciesielsko – dekarskie (z wyłączeniem obiektów magazynowych i produkcyjnych).Definicje
budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.)UwagaW przypadku
wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż
polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu
Zamówień Publicznych.2) Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie
dysponował) osobą lub osobami zdolną\ymi do wykonania zamówienia, tj.: posiadającą\ymi
prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie: tj. Kierownika
budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami
budowlanymi w specjalności - konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej bez ograniczeń,
oraz kierownika lub kierowników robót branżowych odpowiednio w specjalności – instalacyjnej w
zakresie sieci i instalacji wodno –kanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, urządzeń cieplnych
– bez ograniczeńlub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie
wcześniej obowiązujących przepisów oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz
inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117)lubspełniającą warunki, o których mowa w
art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn.
zm.), tj. osobą, której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach
określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi, o których mowa w art. 20a ustawy
z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa
(„świadczenie 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:
braku podstaw wykluczenia:1) oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt.1;2) oświadczenie, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków i opłat do Urzędu Skarbowego w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1:3)
oświadczenie w zakresie art. 109 ust.1 pkt. 8,9,10 4) W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w zakresie ust. 1 składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W postepowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiające żąda złożenia
podmiotowych środków dowodowych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta
2021-03-30 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00025095/01 z dnia 2021-03-30

została najwyżej oceniona:1. spełnienia warunków udziału w postepowaniu:1) dokument
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
Zamawiającego w punkcie 3;2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, 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 – załącznik nr 4;3) wykaz osób,
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia, wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5;3. Oświadczenia i podmiotowe środki dowodowe
Wykonawca składa w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym.

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. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości1% tj. 3481,37 zł (słownie: trzy tysiące
czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i 37/100)
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy
tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo –– nie dotyczy spółki
cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z
dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.Uwaga:
Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą
nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.3. Oferta musi być podpisana w
taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie
(przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika).4. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie,o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy
(załącznik nr 3) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających
ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym
zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w
postępowaniu potwierdza jego spełnianie; dopuszcza się złożenie oświadczenia łącznie, pod
warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów
występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub wszystkie podmioty składające ofertę
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wspólną).5. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub
jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę.6. Wszelka korespondencja prowadzona
będzie wyłącznie z podmiotem występującym, jako pełnomocnik Wykonawców składających
wspólną ofertę.7. Zamawiający może badać, czy nie zachodzą wobec podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podstawy wykluczenia, o których mowa w
art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
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. Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SWZ wzór
umowy.1) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z warunkami
podanymi we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SWZ.2) Zmiana umowy może także
nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy. Zmiany umowy zostały określone w
§ 11 projektu umowy.2. Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta
wyłącznie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie
terminów określonych w art. 264 ustawy.3. W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego
rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.4. W przedmiotowym postępowaniu
zostanie zawarta umowa pomiędzy Burmistrzem Ozimka reprezentującym Gminę Ozimek a
Wykonawcą.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-14 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa Ofertę o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
dalej „wniosek” za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-14 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-13
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