
Gmina Przyłęk: Wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Przyłęk.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,

o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
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Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Przyłęk, krajowy numer identyfikacyjny 670223920, ul. - - , 26-704

Przyłęk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 6773016, , e-mail przetargi@przylek.pl, , faks 0-48

6773001.

Adres strony internetowej (URL): www.bip.przylek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania,

w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie

postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Nie
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Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.bip.przylek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny

sposób:

Tak

Inny sposób:

za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście

Adres:

Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN, 26-704 Przyłęk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które

nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych na terenie

Gminy Przyłęk.

Numer referencyjny: ZP.271.6.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

3

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

- określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot

zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na terenie Gminy Przyłęk Zamówienie zostało

podzielone na 3 części. A. część pierwsza zamówienia - przedmiotem zamówienia jest remont w ramach

zadania: „Zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości

Łagów”. Pomieszczenie przeznaczone do remontu znajduje się na parterze budynku. Powierzchnia

pomieszczenia wynosi około 14,70 m2. Podłogę stanowią warstwy wykładziny PCW na wylewce

betonowej bez izolacji. Drzwi drewniane z desek malowanych z ościeżnicą drewnianą. Grzejniki płytowe,
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z widocznymi śladami korozji. Pomieszczenie nie jest wentylowane – brak jest kanału wentylacyjnego.

Osprzęt elektryczny stary i zużyty. Na suficie widoczne ślady odpadającego tynku. Pomieszczenie

wymaga remontu kapitalnego. W pomieszczeniu należy przeprowadzić remont kapitalny w związku z

powyższym projektuje się wykonanie: - wymiana posadzki - Okładziny ścian z płyt G-K. - Montaż nowej

stolarki. - Zamontowanie kratki wentylacyjnej. - Okładzina GK sufitu na ruszcie. - Gładzie gipsowe na

ścianach i sufitach - Wymianą grzejnika. - Instalacja elektryczna. - Instalacja wodno – kanalizacyjna

Szczegóły zostały określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią załączniki

do SIWZ. B. część druga zamówienia - przedmiotem zamówienia jest modernizacja zewnętrzna budynku

w miejscowości Lucimia. Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce nr 1016 w miejscowości

Lucimia. Jest to budynek po byłej zlewni mleka – obecnie nieużytkowany. Budynek w konstrukcji

murowej parterowy o powierzchni zabudowy 100,23 m2 (budynek objęty opracowaniem). Dach

jednospadowy kryty blachą trapezową. Budynek w złym stanie technicznym, niezagrażający

konstrukcyjnie, wymagający remontu kapitalnego. Elewacja budynku zniszczona i uszkodzona, urwana

rynna, liczne odpryski tynku elewacyjnego, widoczna korozja na stalowych wrotach budynku. W celu

poprawy efektu wizualnego budynku przewiduje się wykonanie docieplenia i wykonania elewacji ściany

frontowej i bocznej. Elewacja tylna pozostaje bez zmian, jej docieplenie i odnowienie wymaga interwencji

przeróbki pokrycia dachowego - zostanie wykonana w późniejszym terminie. Przewiduje się jedynie

zamurowanie otworów okiennych celem eliminacji dostępu do budynku. Przyjęty zakres robót - wykucie

ościeży starych okien drewnianych w elewacji frontowej, okna w elewacji bocznej oraz ościeży starych

okien w elewacji tylnej - Zamurowanie otworów okiennych w elewacji tylnej oraz elewacji bocznej -

Montaż nowych okien PCW w elewacji frontowej. - Demontaż podbitki PCW - Docieplenie gr. 10 cm

ścian budynku wraz z wyprawa klejową. - Malowanie elewacji - Oczyszczenie i pomalowanie wrót

stalowych. - Montaż zewnętrznych parapetów z blachy powlekanej - Wykonanie nowej podbitki z blachy

trapezowej niskoprofilowej. - Montaż nowych rur spustowych Szczegóły zostały określone w

dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ. C. część trzecia

zamówienia - przedmiotem zamówienia jest wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej

w Stefanowie. Istniejący budynek zlokalizowany jest na działce 232/2 oraz 232/3 w miejscowości

Stefanów gm. Przyłęk. Jest to budynek w konstrukcji drewnianej szkieletowej z elementami konstrukcji

stalowej. Działka 232/2 oraz część budynku /połowa/ stanowią własność prywatną o funkcji mieszkalnej.

Elewacja części prywatnej oraz częściowo w gminnej („D”, „E”, „F”) została w części zmodernizowana –

wykonano ocieplenie i okładzinę z blachy elewacyjnej. Przewiduje się wykonanie docieplenia części ścian

(„A”, „B”, „C” oraz „G”) oraz okładzinę elewacyjną z blachy trapezowej w części budynku będącego w
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zasobach Gminy Przyłęk. Dla zachowania jednorodności oraz możliwości nawiązania do istniejącej

okładziny elewacyjnej części prywatnej przewidziano wykonanie: 1) Roboty rozbiórkowe i

przygotowawcze 2) Rusztu drewnianego pod nową okładzinę 3) Ocieplenie powierzchni wełną mineralną

8 cm 4) Ułożenie wiatroizolacji 5) Okładzinę z blachy trapezowej 6) Obróbki blacharskie z blachy

powlekanej 7) Wymiana desek na attyce wraz z zabezpieczeniem 8) Uzupełnienie i malowanie tynku

zewnętrznego – cokołu dociskowego Szczegóły zostały określone w dokumentacji technicznej i

przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o

których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Przedmiotem zamówienia, o

którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, będzie ewentualne wykonanie (powtórzenie) podobnych

robót budowlanych dla poszczególnych części zamówienia. Wielkość zamówienia - maksymalnie 50 %

zamówienia podstawowego. Zakres -analogiczny do zamówienia podstawowego. Zamawiający zastosuje

takie same warunki, jak w niniejszym postępowaniu.

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa

ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub
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data rozpoczęcia:  lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile

wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie określa ww. warunku.

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże że: 1) dysponuje osobami, które

będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i posiadają następujące kwalifikacje tj.: - co najmniej

jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w

ograniczonym zakresie w specjalności: - konstrukcyjno – budowlane – kierownik budowy , wydane na

podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29

kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 r. poz. 831) lub inne odpowiednie wydane na podstawie

wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały

wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t. jedn.

Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r.,

poz. 2272).

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
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Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp

Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO

POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego

odpowiedzialnych za 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 - załącznik nr 7 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
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III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA

OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której

mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2)Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy

wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika. 3) W przypadku podmiotów

występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2

ustawy Prawo zamówień publicznych. 4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III 1.3), w stosownych sytuacjach oraz w

odniesieniu do przedmiotowego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych

lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim

stosunków prawnych. Zamawiający jednocześnie informuje, iż Wykonawca, który polega na

zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując

zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności

przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi wskazywać w szczególności: a. zakres dostępnych

wykonawcy zasobów innego podmiotu, b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c. zakres i okres udziału innego podmiotu

przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Pisemne

zobowiązanie, o którym mowa powyżej musi być złożone - na druku, którego wzór został dołączony

do materiałów przetargowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium
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IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów

elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
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Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych

w zakresie połączeń:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

cena oferty 60,00

okres gwarancji w miesiącach 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
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Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
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Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający

dopuszcza możliwość zmiany umowy w sytuacjach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo

zamówień publicznych. 3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do treści umowy pod

następującymi warunkami: 1) Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę Umowy, 2) konieczność dokonania

zmian uzasadniona będzie co najmniej jedną z okoliczności wskazanych w ust. 4. 3) Strona występująca o

zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności, o

których mowa w ust. 4. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do treści

umowy przewidzianych w postanowieniach zawartych w SIWZ opracowanej dla przedmiotowego

zamówienia w szczególności w następujących sytuacjach: a) zachodzi konieczność zmiany terminu

końcowego wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadku, gdy nie można było tego przewidzieć w

chwili podpisania umowy, b) niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest

korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy, c) jeżeli

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację

przedmiotu zamówienia, d) konieczne okaże się wydłużenie terminu realizacji umowy, z przyczyn

organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, w związku z niemożliwością realizacji przedmiotu

zamówienia w zakładanym terminie, e) wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych
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w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności

i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony. f) przyczyn

losowych, w przypadku wystąpienia działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość

wykonywania zamówienia. Pod pojęciem „siły wyższej” należy zrozumieć zdarzenie zewnętrzne o

charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i

którego nie można uniknąć, ani którego strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności,

występujące po podpisaniu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym

brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno dokładnie

tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane tymi okolicznościami. g) wystąpienia uzasadnionych przyczyn

technicznych lub funkcjonalnych powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania Umowy, h)

działań osób trzecich uniemożliwiających wykonywanie zamówienia, które to działania nie są

konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron. i) dokonania określonych czynności lub ich zaniechania przez

organy administracji państwowej, jak również inne organy, których działalność wymaga wydawania

decyzji o charakterze administracyjnym, w tym opóźnienia w wydawaniu przez te organy decyzji,

zezwoleń niezawinionych przez Wykonawcę. j) gdy możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana

terminu płatności za realizację przedmiotu zamówienia; k) dokonanie zmiany Umowy jest korzystne dla

Zamawiającego, a w szczególności: może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania

przedmiotu Umowy; może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, l)

zmiany Umowy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych i liczbowych,

zmiany układu graficznego Umowy, numeracji jednostek redakcyjnych, śródtytułów, lub uzupełnień treści

niepowodujących zmiany celu i istoty Umowy, m) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności

powodującej, że wykonanie Umowy, przy zachowaniu jej dotychczasowej treści, nie leży w interesie

Zamawiającego lub w interesie publicznym, n) zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy,

których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. 5. Zamawiający przewiduje także

możliwość dokonania zmian i uzupełnień w umowie, które nie stanowią istotnej zmiany niniejszej umowy

w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z tym zastrzeżeniem, iż

zmiany te wymagają zgody Wykonawcy i nie powinny w szczególności naruszać zasad uczciwej

konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz modyfikować zakresu i przedmiotu zamówienia

oraz jego warunków i treści oferty. 6. Przewidziane powyżej okoliczności stanowiące podstawę zmian do

umowy, stanowią uprawnienie Zamawiającego nie zaś jego obowiązek wprowadzenia takich zmian. 7.

Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 i art. 140 ust. 3 ustawy

prawo zamówień publicznych stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej
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poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ, z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp. 8.

Ustala się, iż nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych: 1)

zmiana osób uprawnionych do reprezentacji Stron, 2) zmiana siedziby Stron, 3) zmiana nazwy Stron, 4)

zmiana osób przeznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, 5) zmiana danych teleadresowych Stron.

Zaistnienie okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie wymaga jedynie niezwłocznego

pisemnego zawiadomienia drugiej Strony.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-08-31, godzina: 10:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia: Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

1. Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu

Zamówień Publicznych ul. Postępu 17a, 02-676 Warszawa, Polska Tel.: +48 224587701;

e-mail:uzp@uzp.gov.pl ; Faks: +48 224587700 Adres internetowy: h p://www.uzp.gov.pl 2. W

przypadku kierowania jakiejkolwiek korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem informujemy,

iż Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe nadawcy korespondencji. W związku z powyższym
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niezbędne jest zastosowanie poniższej klauzuli informacyjnej skierowanej do nadawcy korespondencji:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.

Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 1) administratorem danych osobowych przetwarzanych w

Urzędzie Gminy w Przyłęku jest: Wójt Gminy Przyłęk. Adres: Urząd Gminy w Przyłęku, Przyłęk BN,

26-704 Przyłęk, tel.: 48 677 30 16,e-mail: przylek@przylek.pl 2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych

– bodo.radom@gmail.com 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych

zadań urzędu - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z

dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 5) Pani/Pana dane

osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania

lub ograniczenia przetwarzania; 7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 8)

podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (zgodnie z instrukcją kancelaryjną

oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i

przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1320 ze zm.) jest obligatoryjne.

9) 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; 10) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia

danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, - 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; 11) Oświadczam, że

wypełniłem (-am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem (-am) w celu ubiegania się

o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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Część

nr:
1 Nazwa:

Remont w ramach zadania: „Zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię w budynku

świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagów”.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest remont w ramach zadania: „Zagospodarowanie pomieszczenia na kuchnię w budynku

świetlicy wiejskiej w miejscowości Łagów”. Pomieszczenie przeznaczone do remontu znajduje się na

parterze budynku. Powierzchnia pomieszczenia wynosi około 14,70 m2. Podłogę stanowią warstwy

wykładziny PCW na wylewce betonowej bez izolacji. Drzwi drewniane z desek malowanych z ościeżnicą

drewnianą. Grzejniki płytowe, z widocznymi śladami korozji. Pomieszczenie nie jest wentylowane – brak

jest kanału wentylacyjnego. Osprzęt elektryczny stary i zużyty. Na suficie widoczne ślady odpadającego

tynku. Pomieszczenie wymaga remontu kapitalnego. W pomieszczeniu należy przeprowadzić remont

kapitalny w związku z powyższym projektuje się wykonanie: - wymiana posadzki - Okładziny ścian z płyt

G-K. - Montaż nowej stolarki. - Zamontowanie kratki wentylacyjnej. - Okładzina GK sufitu na ruszcie. -

Gładzie gipsowe na ścianach i sufitach - Wymianą grzejnika. - Instalacja elektryczna. - Instalacja wodno –

kanalizacyjna Szczegóły zostały określone w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią

załączniki do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45432110-8, 45421100-5, 45324000-4, 45311200-2,

45331100-7, 45332000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie
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cena oferty 60,00

okres gwarancji w miesiącach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Modernizacja zewnętrzna budynku w miejscowości Lucimia

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest modernizacja zewnętrzna budynku w miejscowości Lucimia. Istniejący budynek

zlokalizowany jest na działce nr 1016 w miejscowości Lucimia. Jest to budynek po byłej zlewni mleka –

obecnie nieużytkowany. Budynek w konstrukcji murowej parterowy o powierzchni zabudowy 100,23 m2

(budynek objęty opracowaniem). Dach jednospadowy kryty blachą trapezową. Budynek w złym stanie

technicznym, niezagrażający konstrukcyjnie, wymagający remontu kapitalnego. Elewacja budynku

zniszczona i uszkodzona, urwana rynna, liczne odpryski tynku elewacyjnego, widoczna korozja na stalowych

wrotach budynku. W celu poprawy efektu wizualnego budynku przewiduje się wykonanie docieplenia i

wykonania elewacji ściany frontowej i bocznej. Elewacja tylna pozostaje bez zmian, jej docieplenie i

odnowienie wymaga interwencji przeróbki pokrycia dachowego - zostanie wykonana w późniejszym

terminie. Przewiduje się jedynie zamurowanie otworów okiennych celem eliminacji dostępu do budynku.

Przyjęty zakres robót - wykucie ościeży starych okien drewnianych w elewacji frontowej, okna w elewacji

bocznej oraz ościeży starych okien w elewacji tylnej - Zamurowanie otworów okiennych w elewacji tylnej

oraz elewacji bocznej - Montaż nowych okien PCW w elewacji frontowej. - Demontaż podbitki PCW -

Docieplenie gr. 10 cm ścian budynku wraz z wyprawa klejową. - Malowanie elewacji - Oczyszczenie i

pomalowanie wrót stalowych. - Montaż zewnętrznych parapetów z blachy powlekanej - Wykonanie nowej

podbitki z blachy trapezowej niskoprofilowej. - Montaż nowych rur spustowych Szczegóły zostały określone

w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45261320-3, 45421132-8, 45442100-8, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-10-20

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena oferty 60,00

okres gwarancji w miesiącach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego

-określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej w Stefanowie. Istniejący

budynek zlokalizowany jest na działce 232/2 oraz 232/3 w miejscowości Stefanów gm. Przyłęk. Jest to

budynek w konstrukcji drewnianej szkieletowej z elementami konstrukcji stalowej. Działka 232/2 oraz część

budynku /połowa/ stanowią własność prywatną o funkcji mieszkalnej. Elewacja części prywatnej oraz

częściowo w gminnej („D”, „E”, „F”) została w części zmodernizowana – wykonano ocieplenie i okładzinę z

blachy elewacyjnej. Przewiduje się wykonanie docieplenia części ścian („A”, „B”, „C” oraz „G”) oraz

okładzinę elewacyjną z blachy trapezowej w części budynku będącego w zasobach Gminy Przyłęk. Dla

zachowania jednorodności oraz możliwości nawiązania do istniejącej okładziny elewacyjnej części prywatnej

przewidziano wykonanie: 1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze 2) Rusztu drewnianego pod nową

okładzinę 3) Ocieplenie powierzchni wełną mineralną 8 cm 4) Ułożenie wiatroizolacji 5) Okładzinę z blachy

trapezowej 6) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej 7) Wymiana desek na attyce wraz z zabezpieczeniem

8) Uzupełnienie i malowanie tynku zewnętrznego – cokołu dociskowego Szczegóły zostały określone w
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dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, które stanowią załączniki do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111300-1, 45410000-4, 45442110-1, 45443000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2020-11-15

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

cena oferty 60,00

okres gwarancji w miesiącach 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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