Ogłoszenie nr 2021/BZP 00018333/01 z dnia 2021-03-16

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻ DŹWIGU W BUDYNKU „A” W
PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 391063799
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Piotra Skargi 5
1.5.2.) Miejscowość: Głogów
1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski
1.5.7.) Numer telefonu: 76 835 35 66
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kontakt@pwsz.glogow.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pwsz.glogow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych uczelnia publiczna
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:

PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO SZYBU WINDOWEGO I MONTAŻ DŹWIGU W BUDYNKU „A”
W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-619b0bf5-863d-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018333/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-16 13:26
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000961/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa budynku w zakresie istniejącego szybu windowego i wykucia otworu
drzwiowego w elewacji budynku oraz montaż urządzeń osobowych w budynku ”A”
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

bip.pwsz.glogow.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: a)
miniPortaluhttps://miniportal.uzp.gov.pl/, b) ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, c)
przetargi@pwsz.glogow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych,elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy
ich użyciuopisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.
Maksymalnyrozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany,wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Dokumenty muszą zgodne z
a)Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w
sprawiepodmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może
żądaćzamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415),b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
zdnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagańtechnicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
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): I Klauzula informacyjna na potrzeby zamówień
publicznych: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
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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 Państwowa Wyższa
Szkoła Zawodowa w Głogowie ul. Piotra Skargi 5, 67-200 Głogów, tel. 76/ 832 04 20.2) Administrator
wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Urszulę Rudnik, do którego kontakt jest możliwy
za pośrednictwem adresu e-mail: rudnik@pwsz.glogow.pl , tel. 76/832 04 20 lub korespondencyjnie na
adres administratora z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych”.3) Pani/Pana dane
osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego DGT.262.1.2020 oraz zawarcia
umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych
procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.4) Odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2019 poz. 2019 ze zm.) zwaną dalej „ustawa PZP”.5) Pani/Pana dane osobowe
będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6) 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.7) W odniesieniu do Pani/Pana
danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.8) Posiada Pani/Pan:- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą
postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności
protokołu oraz jego załączników);- 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, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony
praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;- prawo do wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.Szczegółowe i dalsze informacje w załączniku nr 10
do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: DGT.262.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) 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: Przebudowa istniejącego szybu windowego i montaż dźwigu w
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budynku „A” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Głogowie.Prace do wykonania:1)
Zdemontować całość stolarki okiennej i drzwiowej2) Zamurować wszystkie otwory okienne
pozostawiając od zewnątrz wnęki na głębokość węgarka tj. ~12 cm. Zamurowania wykonać
cegłą klinkierową licowaną o wymiarach i barwie jak istniejąca na elewacji.3) Rozebrać
wszystkie wtórne stropy między kondygnacyjne w sposób jak najmniej inwazyjny. Stropy należy
odciąć za pomocą pił do betonu – nie wykuwać wieńców z ścian zewnętrznych.4) W razie
konieczności należy dopasować wymiary otworów drzwiowych od strony korytarza do wymogów
zainstalowanej windy.5) Odtworzyć zewnętrzne wejście od strony dziedzińca. Wykonać
systemowe zadaszenie z profili aluminiowych i z przekryciem z poliwęglanu litego bezbarwnego
nad drzwiami wejściowymi do windy.6) Wykonać wykończenie wewnętrznych ścian szybu
poprzez uzupełnienie tynków, malowanie wraz poprawą szpachlowania ścian, farbami
mineralnymi w kolorze„złamanej bieli” np. kolor nr 9870 z kolornika KEIM exclusiv.7)
Dostosować instalację elektryczną i instalacje niskoprądowe do aktualnych potrzeb pionowego
dźwigu osobowego – wg projektu instalacji elektrycznej,8) Wykonać nowe okładziny podłogowe
na posadzkach progów windy zbliżone charakterem do istniejących na korytarzach. Należy
zastosować podłogowe płytki granitowe o wysokiej klasie ścieralności ułożone na zaprawie
klejowej wysokoelastycznej do podłoży trudnych np. Atlas Plus. Dotyczy tylko wykończenia
progów drzwi windy na wszystkich kondygnacjach.9) Wykonać kratkę 25x25 cm wentylacji
grawitacyjnej pod stropem szybu windy.10) Uporządkować ciągi komunikacyjne do całości
korytarzy w sąsiedztwie windy.11) Uporządkować utwardzony plac na zewnątrz w okolicach
wejścia zewnętrznego do windy. Ze względu na istniejące utwardzenie placu w tym obszarze
wykonane z różnych materiałów takich jak: kostka granitowa, beton, zaprawa cementowa, grunt
należy wykonać utwardzenie placu z kostki granitowej o wymiarach ok.10x10 cm podobnych do
istniejących w sąsiedztwie – najlepiej z kostki granitowej z odzysku. Plac należy wyprofilować ze
spadkiem ok. 1- 2% w kierunku od budynku i nawiązać formą do utwardzenia sąsiedniego.12)
Instalacje elektryczne w zakresie: wewnętrzna linia zasilająca - WLZ, urządzenia rozdzielcze,
instalacje oświetlenia szybu, instalacje niskoprądowe, ochrona przeciwporażeniowa i
przepięciowa. Zasilanie instalacji dźwigu z istniejącej w pobliżu rozdzielni 32 B zlokalizowanej w
piwnicy budynku kablem zasilającym typu YKY 5x6 mm2 od rozdzielni 32B do rozdzielni SSD
zabudowanej w szybiewindy. Kabel należy prowadzić w rurach osłonowych PCV (NRO) w
piwnicy. Sieć rozdzielczą na obiekcie przewidziano w układzie TN-S z zastosowaniem 3 i 5
żyłowych kabli z żyłami miedzianymi. Instalacje układane w rurkach instalacyjnych na uchwytach
odstępnych. Po zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe, pomiary kontrolne
instalacji oraz ochrony przeciwporażeniowej.13) Montaż urządzeń pionowego dźwigu
osobowego w szybie windowym o wysokości ok. 21 m i o wymiarach wewnętrznych 230 x 290
cm. Dźwig osobowy pionowy; napęd elektryczny, udźwig min. 1000 kg, sześć przystanków, 5
szt. drzwi otwierane po jednej stronie (na korytarz w budynku), 1 szt. drzwi zewnętrzne
otwierane po stronie przeciwnej z poziomu terenu podwórza (należy przewidzieć blokadę drzwi
zewnętrznych po godzinach pracy PWSZ), wykończenie drzwi i kabiny dźwigu wykonać w
standardzie technicznym i estetyce stosowanym w obiektach użyteczności publicznej typu
szkolnego.Napęd umieścić w przestrzeni nadszybia ponad dachem. Typ dźwigu osobowego
wybranego producenta określi sposób montażu urządzeń prowadnic, zawieszenia, napędu,
bufora i warunki jakie należy spełnić.14) Wystąpienie w imieniu inwestora do Urzędu Dozoru
Technicznego z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na eksploatację,15) Załatwienie
wszystkich formalności związanych dopuszczeniem do eksploatacji przez UDT,16) Uzyskanie
decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji platformy.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
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45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45313100-5 - Instalowanie wind
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2021-07-01 do 2021-08-31
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: a) CENA wykonania zamówienia - 60%C = [C min / C bad] x 60gdzie:C liczba punktów za cenę C min - najniższa cena ofertowaC bad - cena oferty badanejb) Okres gwarancji
i rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia – 40%G = [G bad / G max] x 40
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:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty i zamontowane urządzenia
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
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:1) spełniają warunki udziału w
postępowaniu określone w ust. 2,2) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 oraz 109
ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:1) Sytuacji ekonomicznej
i finansowej (art. 112 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp),2) Zdolności technicznej lub zawodowej (art. 112
ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp).3. Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w
postępowaniu.1) W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej (art. 115 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca składający ofertę posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 200 000,00 zł.2) W
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej (art. 116 ustawy Pzp) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne
warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:a)
Wykazanie i udokumentowanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 1 robotę
budowlaną w zakresie montażu dźwigu osobowego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości,
daty, miejsca, wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.b)
Wykazanie i udokumentowanie, że dysponuje, lub będzie dysponował: • minimum 2
pracownikami ogólnobudowlanymi, • kierownikiem budowy (1 osoba) posiadającym uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń oraz co najmniej 3 letnie doświadczenie w kierowaniu budową w zakresie robót
ogólnobudowlanych przy remoncie lub wznoszeniu obiektów budowlanych, kierownik budowy
musi posiadać doświadczenie pracy w obszarach zabytkowych
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) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzającego, 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;2) 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, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub
innego dokumentu potwierdzającego, 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;UWAGA:W przypadku składania ofert
przez spółki cywilne, zaświadczenia z ZUS i US dotyczą każdego ze wspólników oraz za spółkę.3)
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia 4) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- wg załącznika nr 3 do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: wykazu robót budowlanych w zakresie montażu dźwigu osobowego,
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 1 robotę budowlaną w
zakresie montażu dźwigu osobowego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca,
wykonania i 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; 2) wykazu osób, skierowanych przez
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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 powinien zawierać następujące informacje
(załącznik nr 2):- imię i nazwisko osoby wskazanej ,- funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba,rodzaj i specjalność uprawnień ( z ograniczeniami lub bez ograniczeń ), numer, data wydania i organ
wydający uprawnienia, wykształcenie; - szczegółowy opis wykonywanych i zakończonych czynności w
odpowiednim okresie zgodnych z wymogami zawartymi w SWZ - z podaniem miejsca i terminu
rozpoczęcia oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora;3) polisa, a w
przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalnościzwiązanej z przedmiotem zamówienia;
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

wykazu robót budowlanych w zakresie montażu dźwigu osobowego, wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał min. 1 robotę budowlaną w zakresie montażu
dźwigu osobowego, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca, wykonania i
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; 2) 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 dysponowania tymi
osobami. Wykaz powinien zawierać następujące informacje (załącznik nr 2):- imię i nazwisko
osoby wskazanej ,- funkcja, jaką pełnić będzie wskazana osoba,- rodzaj i specjalność uprawnień
( z ograniczeniami lub bez ograniczeń ), numer, data wydania i organ wydający uprawnienia,
wykształcenie; - szczegółowy opis wykonywanych i zakończonych czynności w odpowiednim
okresie zgodnych z wymogami zawartymi w SWZ - z podaniem miejsca i terminu rozpoczęcia
oraz zakończenia pełnienia funkcji, nazwy zadania, nazwy inwestora;3) polisa, a w przypadku jej
braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1) Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w art. 124 Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia
postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą
wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia
lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo
ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 2) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.3)
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.4) Załącznik nr 3
– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.5) Załącznik nr 4 –
Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu (jeżeli występuje)6) Załącznik nr 5 - Oświadczenie dotyczące grupy
kapitałowej7) Załącznik nr 6 – Oświadczenie podmiotu udostępniającego Wykonawcy zasoby
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dotyczące wykluczenia z postępowania (jeżeli występuje)8) Załącznik nr 7 - Oświadczenie o
robotach (jeżeli występuje)9) Załącznik nr 8 - Wykaz części zamówienia przewidzianych do
realizacji przez podwykonawców ( jeżeli występuje)10) W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.11) kosztorys ofertowy uproszczony, który będzie zawierał:a) liczbę
porządkową,b) opis ( obliczenia ) pozycji kosztorysowanych robót i nakład,c) wartość za
pozycję,d) podsumowanie kosztorysu.Kosztorys ofertowy MUSI odzwierciedlać pozycje z
przedmiarów robót i zachowywać ich kolejność.12) W przypadku składania przez Wykonawcę
oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów lub urządzeń o równoważnych parametrach
technicznych, należy dodatkowo złożyć z ofertą:- oświadczenie, że Wykonawca składa ofertę
równoważną, oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez
Zamawiającego w niniejszej specyfikacji i dokumentacji technicznej,- wykaz zmian, zawierający
dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów lub urządzeń równoważnych.13)
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy (jeżeli występują) załącznik nr 15
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. Przystępując do postępowania, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając
cel wpłaty, w wysokości: 4 000,00 zł.2. Forma wnoszenia wadium.Wadium może być wniesione
w jednej lub kilku następujących formach, w: • pieniądzu, • poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych,
• poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2020, poz.
299 z późn. zm.).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum:1) określała sposób reprezentacji wszystkich
podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum – głównego partnera (Lidera) do
koordynowania czynności związanych z realizacją umowy,2) stwierdzała o odpowiedzialności
solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji
przedmiotu zamówienia,3) oznaczała czas trwania konsorcjum obejmujący okres realizacji
przedmiotu zamówienia, 4) określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot
zamówienia, 5) wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek
z jego członków do czasu wykonania zamówienia,6) określała sposób współdziałania podmiotów
z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia,7) określała szczegółowe zasady
rozliczania się pomiędzy partnerami konsorcjum za wykonywanie przedmiotu zamówienia (
wyklucza się płatności przez Zamawiającego dla każdego z partnerów z osobna – wystawcą
faktury ma być pełnomocnik konsorcjum ).
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie
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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:

2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w sposób i na warunkach określonych we wzorze umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-31 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-31 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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