
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

,,Przebudowa osady leśnej Szabda" IV

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: NADLEŚNICTWO BRODNICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 870529994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sądowa 16

1.5.2.) Miejscowość: Brodnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-300

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: brodnica@torun.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://brodnica.torun.lasy.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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 osady leśnej Szabda" IV

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-122a4b6a-d245-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088285/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-21 07:24

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

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
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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://brodnica.torun.lasy.gov.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://josephine.proebiz.com

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem modułu komunikacyjnego
systemu JOSEPHINE. Złożenie oferty, złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału, złożenie wniosku
o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej, uzupełnienie kwalifikacji, wyjaśnienie ofert, zgłaszanie
sprzeciwu, nastąpi pomiędzy zainteresowaną stroną (zwana dalej „wykonawcą”) i zamawiającym
wyłącznie drogą elektroniczną w języku polskim oraz w sposób gwarantujący kompletność danych
zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochronę danych poufnych i osobowych. Ta metoda
komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą, w tym
komunikacji w dynamicznym systemie zakupów (zwanym dalej „DSZ”). Oferta musi być sporządzona
pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.

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): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE
L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych
osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych Osobowych p. Patryka Makowskiego, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych
osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem:
iod@comp-net.pl. 20.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym
rozpowszechnianiem. Szczegóły zawarte w SWZ - pkt 20. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.
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SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SA.2710.4.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 650000 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

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku mieszkalno-biurowego.Osada Szabda
Przedmiotem zadania jest przebudowa i remont budynku mieszkalnego (leśniczówki) na działce
nr 7247/4 – obręb Szabda.Niniejszym opracowaniem objęto również lokalizację osłony
śmietnikowej, dojścia, dojazdy, miejsca postojowe. Dane techniczne budynku:1. Powierzchnia
zabudowy – 152,51 m22. Powierzchnia użytkowa - 152,45 m23. Powierzchnia całkowita -
346,02 m24. Kubatura - 879,98 m3PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT Zakres robót piwnic:-
wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej pomieszczenia- wymiana istniejącego wsypu na
stalowy z ociepleniem- oczyszczenie sufitu, ścian i posadzki betonowej- uzupełnienie posadzki
betonowej zaprawą wyrównującą cementową- wykonanie tynków wewnętrznych cementowo -
wapiennych- malowanie ścian i sufitu emulsją zewnętrzną- ułożenie posadzki z płytek
ceramicznych wraz z cokołem- wymiana schodów zejściowych na stalowe z blachy ryflowanej -
zamontowanie obustronnej balustrady stalowej- wymiana stolarki okiennej- wymiana stolarki
drzwiowej Zakres robót przyziemia:- demontaż boazerii i okładzin ściennych- demontaż podłóg-
poszerzenie wskazanych otworów drzwiowych- nad otworami drzwiowymi zamontować
nadproża prefabrykowane- nad otworami okiennymi zamontować nadproża prefabrykowane-
wydzielenie toalety w części kancelarii- obicie ścian werandy płytami G-K na stelażu-
uzupełnienie izolacji termicznej ścian werandy od wewnątrz- ułożenie podłóg z deski podłogowej
lakierowanej o gr. 13 mm- ułożenie płytek ściennych w kuchni, łazience, wc, spiżarce- ułożenie
płytek podłogowych gr. 9 mm- wykonanie nowych tynków na projektowanych przekuciach i
ścianach- wykonanie gładzi gipsowych ściennych i sufitowych (dwukrotnie w celu wyrównania
podłoża)- malowanie ścian emulsją wewnętrzną w kolorze- wykonanie tynków mozaikowych do
wysokości 150 cm w pomieszczeniu kancelarii, werandach, komunikacji i klatce schodowej)-
malowanie sufitów w kolorze białym- wymiana stolarki okiennej- wymiana stolarki drzwiowej
Zakres robót poddasza:- demontaż boazerii- demontaż podłóg- demontaż części ścianek
działowych- wykonanie nowych ścianek działowych lekkich z płyt G-K na stelażu- zamontowanie
na całości podłóg płyt OSB NRO gr. 30 mm- wymiana schodów na poddasze- uzupełnienie
izolacji termicznej ścian poddasza i podłóg- ułożenie podłóg z paneli podłogowych AC5 gr. 9
mm- malowanie ścian emulsją wewnętrzną w kolorze- malowanie sufitów- zamontowanie
obustronnej balustrady drewnianej- wymiana stolarki okiennej- wymiana stolarki drzwiowej-
wykonanie izolacji pomieszczeń (włączyć do przewodów wentylacyjnych lub wyprowadzić rurami
spiro poprzez poddasze nieużytkowe ponad dach)- zaimpregnować konstrukcję dachu i
deskowanie środkami grzybobójczymi i owodobójczymi Zakres robót pokrycia dachu:- demontaż
istniejącego pokrycia dachu- demontaż istniejących obróbek dekarskich- demontaż
orynnowania- przemurowanie istniejącego komina wentylacyjnego - udrożnienie komina-
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podłączenie pomieszczeń do przewodów wentylacyjnych- zamontowanie nowych obróbek
dekarskich z blachy powlekanej- zamontowanie orynnowania z blachy powlekanej w kolorze-
zamontowanie papy izolacyjnej na istn. podłożu- zamontowanie łat i kontrłat- zamontowanie
pokrycia dachu z blachodachówki z grubym tłoczeniem przypominającą kształt dachówki
ceramicznej w kolorze czerwono – pomarańczowym- zamontowanie systemowych przewodów
wentylacyjnych z pomieszczeń poddasza- zamontowanie ławy kominiarskiej- zamontowanie
włazu dla kominiarza- zamontowanie płotków śniegowych "grzebień"Zakres robót zewnętrznych,
elewacja:- wymiana pokrycia dachu, obróbek, orynnowania (zgodnie z zakresem rzutu dachu)-
naprawa elewacji poprzez szpachlowanie z siatką elewacyjną- wykonanie tynku
cienkowarstwowego silikatowego barwionego w masie- wymiana płytek schodowych na
wszystkich wejściach do budynku3.2. Szczegółowy zakres prac określa dokumentacja
projektowa stanowiąca integralną część SWZ (Załącznik nr 3).

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 169 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: 15.1. Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym
kryterium oceny ofert: 1) Cena – 60 %, 2) Okres gwarancji – 40 %.15.2. Sposób obliczania punktów:1)
W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------
x 60 pkt Co gdzie:C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,Cn - najniższa cena spośród ofert
ocenianych,Co - cena oferty ocenianej.Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena
łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP,
jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 2) W ramach kryterium „Okres gwarancji” oferta złożona otrzyma
następującą ilość punktów:• Okres gwarancji do 60 miesięcy – 0 pkt;• Okres gwarancji od 61 miesięcy
do 72 miesięcy – 20 pkt;• Okres gwarancji powyżej 72 miesięcy, nie dłużej jednak niż 96 miesięcy – 40
pkt.Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy liczonych od dnia uzyskania prawomocnego
pozwolenia na użytkowanie. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający
przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 60 miesięcy od dnia uzyskania
prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.15.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta
Wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta
może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 15.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej
oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o
najwyższej wadze.15.5. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w
odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach:1) których oferty nie zostały
odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,2)
których oferty zostały odrzucone.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 3

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 8

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający
nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do występowania w obrocie
gospodarczym. 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej Zamawiający nie formułuje warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do
warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej. 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający nie formułuje warunku udziału
w postępowaniu w odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.4)
zdolności technicznej lub zawodowej a) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w
zakresie zdolności zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat,
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie, wykonał minimum dwie roboty budowlane polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku mieszkalnego lub budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej
niż 250 tyś. zł. brutto każda.Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.b) Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
warunek w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i
które będą odpowiedzialne za kierowanie robotami budowlanymi oraz osoby te będą posiadać
wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do kierowania robotami w
zakresie: - jedną osobą, posiadającą uprawnienia budowlane, w nieograniczonym zakresie, w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która będzie pełniła funkcje kierownika budowy, oraz
która posiada min. dwuletnie doświadczenie w zakresie wykonywania funkcji kierownika budowy
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(licząc od dnia nabycia uprawnień), - jedną osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania
samodzielnych funkcji w budownictwie, w nieograniczonym zakresie, w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych oraz minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie
kierowania robotami branży wodno-kanalizacyjnej oraz posiadającej która będzie pełniła funkcję
kierownika robót sanitarnych (licząc od dnia nabycia uprawnień), - jedną osobą, posiadającą
uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w nieograniczonym
zakresie, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz
minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe w zakresie kierowania robotami branży elektrycznej
oraz posiadającej która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych (licząc od dnia
nabycia uprawnień), Uwaga: Zamawiający uzna uprawnienia wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, odpowiadające uprawnieniom wskazanym powyżej.

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:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt6.1. Zamawiający przed
udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego
oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst
jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub
ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej
niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia
Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej
grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SWZ),b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109
ust.1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że
Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny
dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu,Szczegóły opisane w SWZ - rozdział 8

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW
DOWODOWYCH W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU8.1. W celu
wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i
6.3 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1
SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. wstępne
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 5 do SWZ oraz wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na
podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do
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złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
podmiotowych środków dowodowych:a) wykazu 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, (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik
nr 8 do SWZ), Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych,
wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca
ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których
wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. b) dowody określające, czy wskazane przez
Wykonawcę 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 dokument.c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane),
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez
wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ),Szczegółowo opisano w
rozdziale 8 SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:13 000,00 zł (słownie:
trzynaście tysięcy złotych i 00/100)Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania
ofert. 10.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1)
pieniądzu,2) gwarancjach bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach
udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r.
poz. 299).10.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w banku PKO BP S.A. nr rachunku: 18 1020 5024 0000 1002 0039 0021 z
dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu pn. „Przebudowa osady leśnej
Szabda.” IV Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie
zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.10.4. Z treści wadium wnoszonego
w formie: gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez
podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze
pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w
art. 98 ust. 6 PZP. 10.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa
w pkt 10.2. ppkt 2)-4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci
elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do
jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania
ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy, lub nie będzie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania
ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP
zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw, z art. 266
PZP.10.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego
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zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku
lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich
siedzib,2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –
określenie przedmiotu zamówienia,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie
gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia
na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6
PZP.10.7. Zamawiający zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 - 5
PZP.10.8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wniesienie wadium w formie niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia
wystawionego na jednego z tych Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego
zabezpieczenia oferty wadium.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału
w postępowaniu określone w pkt 7.1. powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z
zastrzeżeniem, iż warunek opisany w pkt. 7.1. ppkt 4) lit. a) winien spełnić co najmniej jeden z
tych Wykonawców. Żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.7.4. W odniesieniu do warunków dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.1.
ppkt 4) lit. a) SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

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. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania
istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy jedynie w przypadkach, o których mowa w ust. 3 poniżej.2.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem
formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być dokonane przez umocowanych do tego
przedstawicieli stron Umowy.3. Zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści oferty
Wykonawcy, jest możliwa poprzez:a) zmianę terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres
odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu tego terminu w przypadku:- wystąpienia okoliczności
spowodowanych siłą wyższą, w tym wystąpieniem zdarzenia Losowego wywołanego przez
czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności
zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
znacznych rozmiarach albo działań osób trzecich uniemożliwiających terminowe wykonanie
robót, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,- wystąpienia
okoliczności leżących wyłącznie po stronie Zamawiającego, w szczególności nieterminowe
wprowadzenie na plac robót lub wstrzymanie robót, braku możliwości przekazania Wykonawcy
terenu robót,- wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również
tych polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa,- wystąpienia konieczności
wykonania prac dodatkowych lub zamiennych, a niemożliwych do przewidzenia przed
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zawarciem Umowy przez doświadczonego wykonawcę,- wystąpienia konieczności zlecenia
robót podobnych (uzupełniających), które mają wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;-
działania osób trzecich uniemożliwiających wykonanie robót, które to działania nie są
konsekwencją winy którejkolwiek ze stron,- czasowego wstrzymania produkcji materiałów,
urządzeń technicznych lub sprzętu niezbędnych do wykonania robót,- wystąpienia konieczności
zlecenia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;b)
zmianę stawki podatku VAT. Zmiana taka dopuszczalna jest tylko wówczas, gdy konieczność
taka powstanie w następstwie okoliczności, których nie można było przewidzieć (w tym zmiana
w przepisach prawa);c) zmianę poszczególnych terminów i wartości określonych w § 3, § 4 i §
5Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności mających istotny wpływ na realizację zadania;d)
w przypadku zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, jeżeli zmiana taka wpływa
na sposób wykonania Przedmiotu Umowy lub jego części i implikuje konieczność wykonania
Przedmiotu Umowy lub jego części w sposób odmienny, aniżeli wynikający z Umowy lub
uprzednio obowiązujących przepisów, w takiej sytuacji zmianą objęte zostaną postanowienia
Umowy wymagające modyfikacji wskutek zmiany obowiązujących przepisów;e) zmianę
personelu kluczowego Wykonawcy wskazanego w Ofercie lub w Wykazie osób, złożonym przez
Wykonawcę w toku postępowania o udzielenie zamówienia poprzedzającego zawarcie Umowy,
wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający zostanie o tym poinformowany na piśmie, zmiana
będzie spowodowana uzasadnionymi zdarzeniami losowymi, a osoby wskazane w zastępstwie
będą posiadały kwalifikacje i doświadczenie nie gorsze niż wymagano w postępowaniu, w
wyniku którego zawarto Umowę;f) zmianę sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy poprzez
zmianę części zamówienia, które Wykonawca przewidział do realizacji za pomocą
podwykonawców, na inne części zamówienia, w tym również na części, których Szczegółowo
określa załącznik nr 10 do SWZ- wzór umowy

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-07 09:30

8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami za pośrednictwem modułu komunikacyjnego systemu JOSEPHINE. Złożenie oferty, złożenie wniosku o dopuszczenie do udziału, złożenie wniosku o wyjaśnienie dokumentacji przetargowej, uzupełnienie kwalifikacji, wyjaśnienie ofert, zgłaszanie sprzeciwu, nastąpi pomiędzy zainteresowaną stroną (zwana dalej „wykonawcą”) i zamawiającym wyłącznie drogą elektroniczną w języku polskim oraz w sposób gwarantujący kompletność danych zawartych we wszystkich dokumentach, w tym ochronę danych poufnych i osobowych. Ta metoda komunikacji dotyczy wszelkiej komunikacji elektronicznej między zamawiającym a wykonawcą, w tym komunikacji w dynamicznym systemie zakupów (zwanym dalej „DSZ”). Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, podpisana przez osobę upoważnioną.
	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:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Stosownie do art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych)(Dz. Urz. UE L119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych jest Nadleśniczy Nadleśnictwa Brodnica. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych p. Patryka Makowskiego, z którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@comp-net.pl. 20.2. Zamawiający przetwarza dane osobowe zebrane w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. Szczegóły zawarte w SWZ - pkt 20. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: SA.2710.4.2021
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.5.) Wartość zamówienia: 650000 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
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 169 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: 15.1. Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert: 1) Cena – 60 %, 2) Okres gwarancji – 40 %.15.2. Sposób obliczania punktów:1) W ramach kryterium „Cena” ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru: Cn C = ------------ x 60 pkt Co gdzie:C – liczba punktów w ramach kryterium „Cena”,Cn - najniższa cena spośród ofert ocenianych,Co - cena oferty ocenianej.Ocenie w ramach kryterium „Cena” podlegać będzie cena łączna brutto podana w Ofercie (załącznik nr 1 do SWZ). Z uwagi na postanowienia art. 225 ust. 1 PZP, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 2) W ramach kryterium „Okres gwarancji” oferta złożona otrzyma następującą ilość punktów:• Okres gwarancji do 60 miesięcy – 0 pkt;• Okres gwarancji od 61 miesięcy do 72 miesięcy – 20 pkt;• Okres gwarancji powyżej 72 miesięcy, nie dłużej jednak niż 96 miesięcy – 40 pkt.Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy liczonych od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny okres, tj. 60 miesięcy od dnia uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie.15.3. Za najkorzystniejszą ofertę uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która uzyska największą sumę punktów uzyskanych w ww. kryteriach oceny ofert. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów. 15.4. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.15.5. Zamawiający informuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu złożyli oferty, o Wykonawcach:1) których oferty nie zostały odrzucone oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji,2) których oferty zostały odrzucone.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt6.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę lub ofertę częściową, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - (wzór oświadczenia Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP o przynależności lub braku przynależności do tej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 7 do SWZ),b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust.1 pkt 4) PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,c) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;d) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,Szczegóły opisane w SWZ - rozdział 8
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: WYKAZ OŚWIADCZEŃ ORAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU8.1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w pkt 6.1. i 6.3 oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1 SWZ Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, tj. wstępne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ oraz wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ. 8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:a) wykazu 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, (wzór wykazu wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 8 do SWZ), Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy robót, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. b) dowody określające, czy wskazane przez Wykonawcę 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 dokument.c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nieczynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (wzór wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 9 do SWZ),Szczegółowo opisano w rozdziale 8 SWZ
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	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:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-07 09:30
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-07 10:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



