
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Roboty budowlane na wybudowanie zbiornika retencyjnego wraz z przyłączami.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 5252007145

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bednarska 11

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-310

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48228266314

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@bednarska.art.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szkola.bednarska.art.pl/

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:

Roboty budowlane na wybudowanie zbiornika retencyjnego wraz z przyłączami.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e1c9a423-9925-11eb-90e5-2aec432e2be5

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00030371

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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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
https://szkola.bednarska.art.pl/zamowienia-publiczne/

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://szkola.bednarska.art.pl/zamowienia-publiczne/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Ofertę i
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w
formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego) lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.2) Podmiotowe środki
dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy i wymagane
zapisami SWZ składa się w formie elektronicznej (tj. przy użyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.3) Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków
komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie oraz w
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od Wykonawcy.4) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
za pośrednictwem dedykowanego:„Formularza złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” wynosi
150 MB.6) Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych,
oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się
datę ich przekazania odpowiednio na: miniPortal, ePUAP lub na adres e-mail Zamawiającego
wskazany w rozdziale I pkt 1 SWZ.7) Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również
przez miniPortal (adres: https://miniportal.uzp.gov.pl/).8) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.9)
Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ
wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w rozdziale VI pkt 1 SWZ.10) Sposób
złożenia ofert, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, dostępnej na
stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.11) Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert
wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został
opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na mini portal.12) Sposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady
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Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz
wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postę-powaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).13) Dopuszczalne formaty przesyłanych
danych: .png, .jpg, .jpeg, .gif, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .odt, .ods, .odp, .odf, .pdf, .zip, .rar, .txt,
.dwg, .xades, .tar, .7z, .zip, .eml, .msg

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): Administratorem, a w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków UE (jeżeli dotyczy) również podmiotem przetwarzającym wszelkie
dane osobowe osób fizycznych związanych z niniejszym postępowaniem jest Zespół Państwowych
Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 00-310 Warszawa, ul. Bednarska 11. W
sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres: IOD Zespół Państwowych Szkół
Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie, 00-310 Warszawa, ul. Bednarska 11, adres e-mail:
iod@bednarska.art.pl

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji zewnętrznej kanalizacji deszczowej wraz z
budową 2 zbiorników retencyjnych, budową pompowni, separatora substancji ropopochodnych
wraz z infrastrukturą. Obiekt zlokalizowany jest przy ul. Połczyńskiej 56, działka ewidencyjna nr
138 obręb 6-12-13 w M. St. Warszawa, dzielnica Bemowo.Na terenie inwestycji obecnie
znajduje się wykonana na podstawie projektu z 2010 r. instalacja kanalizacji deszczowej
zewnętrznej wraz z przyłączami. W listopadzie 2019 r. otrzymano nowe Warunki Techniczne o
nr PRO. DRP.669.4989.2019.298598.19.MSu.PS, w których uwzględniono konieczność
zretencjonowania wód deszczowych na terenie inwestycji.

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

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

45232460-4 - Roboty sanitarne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 56 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta zawierająca
najkorzystniejszy bilans punktów liczonych za poszczególne kryteria.

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: Termin Zakończenia

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie Personelu Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres Udzielonej Gwarancji

4.3.6.) Waga: 10
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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 publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 112 ust. 2 Ustawy Pzp dotyczące:1) Zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego
warunku.2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie
spełniania tego warunku.3) Sytuacji ekonomicznej i finansowejNa potwierdzenie spełniania
warunku Wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta
pięćdziesiąt tysięcy złotych).4) Zdolności technicznej i zawodoweja) Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał należycie, co
najmniej 2 zamówienie dotyczące budowy instalacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej o
wartości nie mniejszej niż 300000,00 zł każda.b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej jedną osobą spełniającą łącznie wszystkie
następujące wymagania:i. posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczeń w specjalności instalacyjnej robót instalacyjno-sanitarnych, instalacyjno-
elektrycznych, budowlanych oraz posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.
Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) w specjalności instalacyjnej do kierowania robotami,ii. jest
członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tj. Dz.U. z
2019 r., poz. 1117).iii. posiada doświadczenie w kierowaniu budową przy wykonywaniu robót
budowlanych i instalacyjnych dotyczących budowy instalacji sanitarnej wewnętrznej i
zewnetrznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł.

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

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie
sytuacji ekonomicznej i finansowe Wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę nie
mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).2. W celu potwierdzenia
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda: 1) Wykazu 2
robót budowlanych polegających na budowie instalacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej
wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 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
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dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 2) Wykazu osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, jako kierownik robót budowlanych posiada
doświadczenie w kierowani robotami budowlanymi i instalatorskimi 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.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Przedmiotowe środki dowodowe:1) Wykaz rozwiązań równoważnych oraz dokumenty na
potwierdzenie równoważności (jeżeli są konieczne do wykazania równoważności) - na
potwierdzenie, że oferowane rozwiązanie, obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają
wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności określone przez Zamawiającego (w
przypadku, o którym mowa w Rozdziale III pkt 7 i 8 SWZ - jeżeli Wykonawca przewiduje
zastosowanie rozwiązań równoważnych). W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy
składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. dokument.2) Jeżeli Wykonawca nie złożył
przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są
niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych
środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:
Wykaz rozwiązań równoważnych oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności

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:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim
przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo
należy dołączyć do oferty.2. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, określonych
w rozdziale IV pkt 1 SWZ, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.3. W przypadku, o którym mowa powyżej,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.4. Jeżeli została
wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.

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
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7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. W oparciu o postanowienia art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje
możliwość następujących zmian umowy bez konieczności przeprowadzenia nowego
postępowania:1) Zmiany wynagrodzenia w wyniku zmiany stawki podatku od towarów i usług
VAT, w części obejmującej wynagrodzenie brutto za usługi niezbędne do wykonania przedmiotu
umowy, wykonane od dnia obowiązywania nowej stawki podatku, bez zmiany wartości netto
wynagrodzenia, z zastrzeżeniem postanowień przepisów wprowadzających nową stawkę
podatku.2) Konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji Projektu
Wykonawczego zmian, ze względu na równolegle prowadzoną inwestycję budowy Sali
Koncertowej i możliwość pojawienia się np. nie przewidzianych kolizji zewnętrznych, które to
spowodować mogą potrzebę wprowadzenia zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od
Projektu Budowlanego dla Sali Koncertowej, wynikających z art. 36a ust. 1 ustawy z dnia
07.07.1994 r. - Prawo budowlane.3) Zmiany (wydłużenia) terminu wykonania przedmiotu umowy
w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków realizacji, tj. odmiennych od przyjętych w
dokumentacji, np. odkrycie niezinwentaryzowanych przedmiotów lub obiektów.4) Gdy zmiana
jest korzystna dla Zamawiającego, w szczególności gdy obniży koszty wykonywania przedmiotu
umowy albo skróci czas realizacji poszczególnych robót, jak i całości przedmiotu umowy.5) Gdy
zmiana spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów mających wpływ na wykonywanie
przedmiotu umowy, w szczególności zmiany norm technicznych lub technologicznych,
przepisów dotyczących ochrony środowiska, czy przepisów przeciwpożarowych.6) Gdy zmiana
jest spowodowana decyzjami właściwych organów administracji publicznej.7) Zmiany osób
wskazanych w § 5.8) Rezygnacji z dotychczasowego podwykonawcy lub wskazania nowego
podwykonawcy bądź zmiany wskazanych w § 9 podwykonawców lub zakresu robót
wykonywanych przez aktualnych podwykonawców, z tym, że jeżeli zmiana albo rezygnacja z
podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach
określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w
postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o
udzielenie zamówienia.2. Postanowienia umowne zmienione z naruszeniem art. 454 i 455
podlegają unieważnieniu. Na miejsce unieważnionych postanowień umowy wchodzą
postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu, zgodnie z postanowieniami art. 458 ustawy
Pzp.3. Jeżeli Zamawiający zamierza zmienić warunki realizacji zamówienia, które wykraczają
poza zmiany umowy dopuszczalne zgodnie z art. 454 i 455 ustawy, obowiązany jest
przeprowadzić nowe postępowanie o udzielenie zamówienia, zgodnie z postanowieniami art.
454 ust. 1 ustawy Pzp.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-20 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-20 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-20
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	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://szkola.bednarska.art.pl/zamowienia-publiczne/
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	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
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	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
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	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowe Wykonawca przedstawi opłaconą polisę potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej co najmniej działalność związaną z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).2.	W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda: 1) Wykazu 2 robót budowlanych polegających na budowie instalacji sanitarnej wewnętrznej i zewnętrznej wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem 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.W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz. 2)	Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, jako kierownik robót budowlanych posiada doświadczenie w kierowani robotami budowlanymi i instalatorskimi 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.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
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