
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Rozbudowa budynku OSP wewsi Brzeźnik

|SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Bolesławiec

1.4) Krajowy NumerIdentyfikacyjny: REGON 230821457

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Teatralna 1a

1.5.2.) Miejscowość: Bolesławiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 59-700

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski

1.5.7.) Numer telefonu: 75 732 32 21

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzadgminyQgminaboleslawiec.pl

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

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych-
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

| SEKCJAIl — INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznychi innych szczególnych usług:Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa budynku OSP wewsi Brzeźnik

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f4af148-750b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numerogłoszenia: 2021/BZP 00009497/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-22 15:58

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowazostały ujęte w planie postępowań: Tak



2.9.) Numerplanu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001 104/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rozbudowa budynku OSPwe wsi Brzeźnik

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy,o których mowaw art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowadotyczyprojektu lub programu
współfinansowanego ze środkówUnii 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 Ill — UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
http://bip.gminaboleslawiec.pl/3501/594/postepowania-rowne-i-powyzej-130-000-zi.html

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal

3.6.) Wymagania technicznei organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ , ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal2. Wykonawca zamierzającywziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do
komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanejprzy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożeniaiwycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150MB.5. Do przygotowania oferty konieczne jest
posiadanie przez osobę upoważnionądo reprezentowania Wykonawcykwalifikowanego podpisu
elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnychnarzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający wymaga złożenia oferty w postaci katalogu
elektronicznego

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodniez art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowychi 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”, Zamawiający informuję, iż:1) administratorem Pani/Pana/Państwa
danych osobowych jest Gmina Bolesławiecz siedzibą w Bolesławcuul. Teatralna 1A reprezentowana
przez Wójta Gminy,2) inspektorem ochrony danych osobowychjest Pani Renata Szewczyk (Urząd
Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1A, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 732 32 21, e-mail
urzadgminyQgminaboleslawiec.pl),3) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie:- art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016 r., - art. 18,
art. 74 i art. 78 ustawy Pzp(t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 2019 z późn. zm.), 4) Odbiorcą
Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub wynikających z zawartej umowy,5) podanie
przez Pana/Pania/Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach
ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegoi jest
Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania określonych danych wynikają z
ustawy Pzp,6) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1

ustawy 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,”7)
posiada Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawoich sprostowania,
prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,8) ma
Pan/Pani/Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowychz dnia 27 kwietnia 2016r.,9) nie przysługuje
Pani/Panu/Państwu w związkuz art. 17 ust.3lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych,o którym mowa w art. 20 RODOoraz na
podstawie art. 21 RODO prawo do sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowychjest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 10)
Pani/Pana/Państwa dane osobowenie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej, 1 1) Pani/Pana/Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w
tym równieżw formie profilowania.

| SEKCJA IV —- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA |

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: I.I.271.01.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowiprzedmiot
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 odnoszącesię do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa budynku OSPwewsi Brzeźnik wraz z wykonaniem
instalacji elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej, instalacji wentylacji wraz z zagospodarowaniem
terenów zewnętrznych, wykonaniem przyłączy zewnętrznych w zakresie umożliwiającym
uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie.1.1 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie
następujących robót:1.1.1 Rozbudowa budynku OSP* Powierzchnia całkowita budynku 364,50
m2* Powierzchnia zabudowy 417,5 m2* Kubatura 1 193,00 m3* Liczba pomieszczeń 121.1.2
Przygotowanie terenu pod rozbudowę budynku (roboty porządkowe, roboty pomiarowe,
itp.).1.1.3 Wykonanie wykopów pod fundamenty rozbudowywanego budynku.1.1.4 Wykonanie



ław i ścian fundamentowych budynku.1.1.5 Wykonanie izolacji przeciwwodnych pionowychipoziomych.1.1.6 Wykonanie robót budowlanych związanych ze wznoszeniem budynku.1.1.7
Wykonanie dachu wrazz ociepleniem.1.1.8 Montaż stolarki okiennej i drzwiowej w
budynku.1.1.9 Wykonanie robót wykończeniowych wewnatrz budynku (sufity, tynkowanie,
malowanie, tynk żywiczny, podłogiz płytek, posadzka w garażu, licowanie ścian płytkami,
itp.).1.1.10 Wykonanie instalacji oraz montaż elementów wyposażenia instalacyjnego wentylacji
w budynku.1.1.11 Wykonanie i montaż pozostałych elementów instalacyjnych w budynku
(instalacje sanitarne oraz elektryczne).1.1.12 Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych
budynku.1.1.13 Wykonanie tynków zewnętrznych na elewacji budynku.1.1.14 Wykonanie
przyłączy zewnętrznych zgodnie z dokumentacją projektową.1.1.15 Zagospodarowanie
terenów.1.1.16 Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodnei kanalizacyjne

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące

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 ocenyofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium
najniższej ceny.2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów ocenyofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowanekryteria ocenyofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztówcyklu życia w odniesieniu do kryterium ocenyofert: Nie

| SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunkiudziału w postępowaniu: Tak



5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy spełniają warunki
dotyczące:2.1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.2.2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie.2.3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający
nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.2.4. Zdolności technicznej lub
zawodowej:2.4.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,którzy posiadają
odpowiednią wiedzę i doświadczenie i wskażą należycie wykonane, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i prawidłowo ukończone roboty (zrealizowane w okresie ostatnich pięciu lat przed
upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
polegające na budowie, przebudowie lub remoncie jednego obiektu kubaturowego użyteczności
publicznej o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż 300,00 m2.

5.5.) Zamawiający wymagazłożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowychna potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę dozłożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa
w rozdz.VII pkt 2 SWZ:2.1.1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzonej 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 dowodówokreślających, czy te roboty budowlane zostały wykonane
należycie, wg Zał. nr 4 „Doświadczenie zawodowe”;Wykaz dotyczy zamówień podobnych do
przedmiotu zamówienia (patrz Rozdział VII pkt 2 ppkt 2.4. SWZ) tj. polegające na budowie,
przebudowie lub remoncie jednego obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niż 300,00 m2.Wykonawca dołączy dowody określające czy roboty budowlane
zamieszczonew Zał. nr 4 „Doświadczenie Zawodowe” zostały wykonane należycie, w szczególności
informacja o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanegoi prawidłowo
ukończone. Dowodamisą referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane były wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawcanie jest w stanie uzyskać tych dokumentów załączy inne dokumenty
poświadczające spełnienie warunku.

| SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszczaoferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca zobowiązanyjest zabezpieczenie swojej oferty wadium w wysokości: 15.000 zł
(słownie: piętnaście tysięcy PLN 00/100) na okres związania ofertą.2. Wadium może być
wniesione w jednej lub kilku następujących formach:- pieniądzu,- gwarancjach bankowych,-
gwarancjach ubezpieczeniowych,- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w
art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).3. Wadium wniesione w formie
pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego:Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu
Oddział w Bolesławcu92 8392 0004 2600 2017 2000 0040UWAGA!!! Skuteczne wniesienie
wadium

w
pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym

Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny
wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak



6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyćna 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:
Ze względu na ograniczenia techniczne (ilość dozwolonych znaków), zamawiający informuje, iż
zmiany umowy zostały określone w SWZw rozdzialeX. "PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA
UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI TEJ UMOWY.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjnelub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
| SEKCJAVIII - PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-09 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawcaskłada ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAPi udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkowania dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-07


