Ogłoszenie nr 2021/BZP 00038412/01 z dnia 2021-04-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 położonego na terenie Wielkopolskiego
Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WIELKOPOLSKI SAMORZĄDOWY ZESPÓŁ PLACÓWEK
TERAPEUTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH W CEREKWICY NOWEJ
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 381235570
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 1
1.5.2.) Miejscowość: Cerekwica Nowa
1.5.3.) Kod pocztowy: 63-233
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL416 - Kaliski
1.5.7.) Numer telefonu: +48 62740 97 01
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cerekwica-mow@home.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cerekwica-mow.pl/historia/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka budżetowa
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 położonego na terenie Wielkopolskiego
Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6c90d458-a33f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00038412/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 12:58
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037859/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5
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: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup
nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów
edukacyjnych
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://miniportal.uzp.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://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu:1) w zakresie ofert - miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/,
ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal [Adres ESP (skrytki ePUAP): /MOWCerekwica/SkrytkaESP],2) w pozostałym zakresie: poczty elektronicznej: cerekwica-mow@home.pl.2.
Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać dostęp do konto ePUAP. Wykonawca posiadający konto ePUAP ma dostęp do formularzy:
złożenia, zmiany, wycofania ofert.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania
dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instrukcji użytkowania systemu miniPortal pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje oraz Regulaminie ePUAP.4. Wykonawca przystępując
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
miniProtlu, określone w Regulaminie miniProtalu oraz zobowiązują się korzystając z miniPortalu
przestrzegać postanowień tego regulaminu.5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
komunikacji wynosi 150 MB.6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz
innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę
ich przekazania na ePUAP lub na adres email: cerekwica-mow@home.pl.7. Zamawiający dopuszcza
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możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: cerekwica-mow@home.pl.
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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) Administratorem Państwa danych osobowych jest
Wielkopolski Samorządowy Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej,
Cerekwica Nowa 1, 63-233 Jaraczewo, email: cerekwica-mow@home.pl 2) Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. „Termomodernizacja i przebudowa budynku nr 5 położonego na terenie Wielkopolskiego
Samorządowego Zespołu Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych w Cerekwicy Nowej w ramach
zadania podniesienie efektywności kształcenia zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup
nowoczesnego wyposażenia sal dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów
edukacyjnych”.3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1oraz art. 74 ust. 1
Ustawy; 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;5) obowiązek podania
przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy
Pzp; 6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;7) posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych;c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;8) nie przysługuje Pani/Panu:a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo
do usunięcia danych osobowych;b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art.
20 RODO;c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 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: WSZPTW.ZP.1.2021T
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: 1489395,49 PLN
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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. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji i przebudowa budynku nr 5
położonego na terenie Wielkopolskiego Samorządowego Zespołu Placówek TerapeutycznoWychowawczych w Cerekwicy Nowej w ramach zadania podniesienie efektywności kształcenia
zawodowego poprzez modernizację obiektów, zakup nowoczesnego wyposażenia sal
dydaktycznych oraz innych środków wsparcia procesów edukacyjnych zgodnie ze
szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, określonym w załączniku nr 2 do specyfikacji
warunków zamówienia (SWZ).2. Na opis przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do
niniejszej specyfikacji, opisujący zakres wykonywanych robót będących przedmiotem
zamówienia składają się:1) Projekt budowlany,2) Przedmiar robót,3) Specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru robót,4) Decyzja nr 132/2019 Starosty Jarocińskiego z dnia 4 marca 2019 r.
w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę,5) Pozwolenie nr 82/A/2019 Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie udzielenia
pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytku,6) Decyzja nr 81/A/2019
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie
zmiany pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych przy zabytkuSzczegółowy opis
przedmiotu zamówienia został również określony w Załączniku nr 3 do SWZ (projekt umowy).
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45214000-0 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych
z edukacją i badaniami
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262700-8 - Przebudowa budynków
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 - Roboty malarskie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
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: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi
4.3.6.) Waga: 30,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.5.) Nazwa kryterium: Kwalifikacje zawodowe i doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia
4.3.6.) Waga: 10,00
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 4
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 spełniają następujące warunki
udziału dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże, że:a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę równą co najmniej:
300 000,00 PLN;b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na łączną kwotę równą co najmniej: 1 000
000,00 PLN.2) zdolności technicznej lub zawodowej.Wykonawca spełni warunek jeżeli
wykaże:a) że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:- min. 1 robotę
budowlaną, polegającą na przebudowie lub remoncie lub modernizacji obiektu kubaturowego o
minimum dwóch kondygnacjach (parter i I piętro), która w swym zakresie obejmowała
wykonanie robót branży konstrukcyjno – budowalnej, instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej
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o wartość min. 1 000 000 zł wraz z podatkiem vat; - min. 1 robotę budowlaną, polegającą na
remoncie lub modernizacji, obiektu kubaturowego wpisanego do rejestru zabytków lub
znajdującego się na terenie objętym ochroną właściwego konserwatora zabytków, która w swym
zakresie obejmowała remont elewacji, o wartości min. 500 000 zł wraz z podatkiem vat;b)
dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik
budowy, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi, w specjalności
konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w
tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oraz spełnia wymagania, o których mowa w art.
37c ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami lub odpowiadające im równoważne
uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów i posiada doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu w charakterze
kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru przy co najmniej 3 robotach
polegających na remoncie lub przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków;c)
dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako kierownik robót
elektrycznych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi, w specjalności
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej
specjalności;d) dysponuje min. 1 osobą, która będzie brała udział w realizacji zamówienia jako
kierownik robót sanitarnych, która posiada uprawnienia do kierowania robotami budowalnymi w
specjalności sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo budowlane lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia w tej specjalności, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.Zamawiający dopuszcza uprawnienia wydane
obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
zgodnie z ustawą o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej.
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:
Zamawiający nie wymaga złożenia podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
niepodlegania wykluczeniu.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczącym sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Zamawiający wezwie Wykonawcę do
dostarczenia następujących dokumentów:a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową
wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem; b) dokumentów
potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia.2) W celu potwierdzenia przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w
postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wezwie Wykonawcę do
dostarczenia następujących dokumentów: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 - według wzoru załącznika nr 4 do SWZ, 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;b) wykazu 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
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dysponowania tymi osobami - według wzoru załącznika nr 6 do SWZ.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę.1) formularz ofertowy – według wzoru
załącznik nr 1 do SWZ;2. Dodatkowo do oferty należy dołączyć - jeśli dotyczy:1) zobowiązanie
podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia - według wzoru załącznik nr 5 do SWZ .2) pełnomocnictwo upoważniające do
złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik.3) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia.
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:

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o
których mowa w pkt. XIV.1 SWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli:1) w przypadkach
określonych w pkt. 1 lit. a warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców lub
podwykonawców lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub
będą łącznie posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę określoną w SWZ.2)
w przypadkach określonych w pkt. 1 lit. b warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z
wykonawców lub podwykonawców spełni warunek samodzielnie lub będą łącznie posiadać
wartość ubezpieczenia na kwotę określoną w SWZ.3) w przypadku określonym w pkt 2 lit. a
warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek samodzielnie lub łącznie
spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej, co oznacza, że każdy z wykonawców
może spełnić warunek, wskazany pkt 2 lit. a oddzielnie (sumowaniu mogą podlegać rodzaje
wskazanych realizacji, a nie ich wartości). 4) w przypadkach określonych w pkt. 2 lit. b warunek
zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni warunek.5) w przypadkach
określonych w pkt. 2 lit. c warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów udostępniających zasoby spełni
warunek6) w przypadkach określonych w pkt. 2 lit. d warunek zostanie spełniony, jeżeli jeden z
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiotów
udostępniających zasoby spełni warunek
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
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Z uwagi na fakt, że wartość pola nie może być dłuższa niż 4000 znaków, Zamawiający
informuje, że przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym
wykonawcą, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.Prawo
zamówień publicznych, w przypadkach określonych w § 15 ust. 1 projektu umowy
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: 2021-05-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Adres ESP (skrytki ePUAP): /MOW-Cerekwica/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-07 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-04
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