Ogłoszenie nr 2021/BZP 00025763/01 z dnia 2021-03-31

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy
im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA BIAŁOGARD
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 330920469
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wileńska 8
1.5.2.) Miejscowość: Białogard
1.5.3.) Kod pocztowy: 78-200
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński
1.5.7.) Numer telefonu: 943121162
1.5.8.) Numer faksu: 943127844
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gmina-bialogard.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: gmina-bialogard.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

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 i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy
im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbe18bef-9200-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00025763/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-31 12:06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009639/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w
Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami
budowlanymi”
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

http://ug.bialogard.ibip.pl/public/?id=90917
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: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu,
który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAP-u dostępnego pod
adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej przetargi@gmina-bialogard.pl.
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wnioski,
zawiadomienia oraz informacje ( zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy
przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub numer referencyjny postępowania tj.
IZPiPGN.271.03.2021: a) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz
udostępnionego przez mini portal b) drogą elektroniczną na adres przetargi@gmina-bialogard.pl, przy
czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą
(wymagających szyfrowania), które należy składać w sposób wskazany w ppkt a)3. Wykonawca
zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto
na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na dostęp do następujących formularzy: „Formularz do
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 4. Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii
dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy
usług administracji publicznej (ePUAP).5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem
dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza
do komunikacji” 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 na ePUAP.7. Identyfikator postępowania dla danego
postępowania o udzielenie zamówienia dostępny jest na liście wszystkich postępowań na mini portalu
oraz został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.8. Dokumenty elektroniczne,
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oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość
składnia kopii dokumentów elektronicznych , oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na wskazany w pkt 1 adres e-mail (z wyjątkiem oferty i
dokumentów składanych wraz z ofertą , które powinny być złożone w sposób określony w pkt 2 oraz
rozdziale XII SWZ. Sposób sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020r. 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
rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń , jakich Zamawiający
może żądać od Zamawiający od Wykonawcy.9. Zamawiający nie przewiduje innego sposobu
komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w
SWZ.
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): 1. Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE, zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych bądź RODO
Zamawiający informuje, że:1) administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Białogard,
ul. Wileńska 8, 78-200 Białogard.2) Inspektorem Ochrony Danych Administratora jest Grzegorz
Skrzypkowski. Z inspektorem można kontaktować się drogą e-mailową pod adresem: iod@gminabialogard.pl3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na
żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”.4) Odbiorcami Państwa 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.5) Państwa dane
osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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.6) Obowiązek podania przez Państwa 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 Państwa
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 Pani/Pana danych
osobowych; 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; prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.9) Nie przysługuje
Państwu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;−
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21
RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną
przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: IZPiPGN.271.3.2021
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 niniejszego zamówienia jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania parteru
byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na żłobek wraz z
niezbędnymi urządzeniami budowlanymi. Zadanie polega na:Przebudowie i zmianie
użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda Kuleszy na
żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi w miejscowości Kościernica 28, 78-200
Białogard, działka nr 12/1, obr. 0027 Kościernica, jed. ew. Gmina Białogard. Główny kształt
budynku nie ulegnie zmianie. Przebudowa polegała będzie na przystosowaniu istniejących
pomieszczeń oraz przebudowie istniejących pomieszczeń na parterze pod funkcję żłobka.Od
strony zachodniej projektuje się 3 sale żłobkowe i do każdej Sali projektuje się jedno wyjście
bezpośrednio na zewnątrz. Od strony południowej istniejące schody zewnętrzne ulegną
powiększeniu, ponieważ od tej strony planuje się dostarczenie zaopatrzenia kuchni.Zakres
przebudowy obejmuje:-dostosowanie toalet dla dzieci żłobkowych w tym niepełnosprawnych –
przebudowa pomieszczeń,-dostosowanie pokoi dla dzieci żłobkowych wraz z przebudową okien
zewnętrznych – wykonanie drzwi zewnętrznych;-przebudowa części pomieszczeń z
przeznaczeniem dla opiekunów,-remont sufitów,-remont ścian wewnętrznych wraz z
malowaniem,-wymania stolarki drzwiowej (wewnętrzna, zewnętrzna),-przebudowa wentylacji,zagospodarowanie terenu,-adaptacja korytarza na przestrzeń wspierającą rozwój
psychoruchowy i poznawczy dzieci,- przebudowa instalacji wodociągowej,-przebudowa instalacji
kanalizacyjnej,-przebudowa w.c. dla personelu w tym osób niepełnosprawnych,-przebudowa
instalacji elektrycznej,-adaptacja pomieszczeń na: szatnie dla dzieci i personelu w tym osób
niepełnosprawnych, zaplecze gospodarcze, wózkownia,-adaptacja pomieszczenia na kuchnie
obsługującą catering, w tym kuchnie mleczną wraz z zapleczem,-wyposażenie i montaż placu
zabaw,-wymiana części utwardzenia na kostkę betonową,-przebicie stropu kuchni do montażu
windy towarowej.Uwaga!Przedmiotem zamówienia jest również wyposażenie wymienione w
punkcie 5.2 Projektu Budowlanego – Zmian Nieistotnych, a szczegółowe rozmiary i
rozmieszczenie określają rysunki stanowiące Załącznik do Projektu Budowlanego – Zmian
Nieistotnych:Kuchnia - dwa zlewozmywaki, jedna umywalka, stoły technologiczne, szafki, szyb z
windą towarową – winda kuchenna czysta udźwig 100 kg, wpusty podłogowe, Magazyn sprzętu
– regały, Zmywalnia – stół z basenem 1-komorowy z napełniaczem i ze spryskiwaczem, brodzik
do mycia wózków, zmywarka elektryczna, dwie szafy przelotowe na naczynia czyste, dwa stoły,
wpust podłogowy;Kuchnia mleczna – zlew 1 komorowy z blatem, mała lodówka, podgrzewacz
do butelek i smoczków;Przedmiotem zamówienia są również toalety, brodziki, zlewozmywaki,
baterie w toaletach dla dzieci i toalecie ogólnodostępnej dla niepełnosprawnych i mężczyzn,
toalecie ogólnodostępnej damskiej, umywalni pracowników, szatni pracowników, uchwyty i
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w toaletach, przedstawione na załączonych
rysunkach oraz szyldy, klamki i zamki w drzwiach.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
określa dokumentacja projektowa – załącznik nr 8 i 9 do SWZZamawiający w terminie 7 dni
roboczych od daty podpisania umowy przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy.3.
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Przed rozpoczęciem robót budowlanych, najpóźniej w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
Wykonawca obowiązany jest sporządzić harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót,
który będzie podlegał akceptacji Zamawiającego na zasadach określonych w Projekcie Umowy,
stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.Zaleca się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał
wizji lokalnej w terenie objętym zamówieniem w celu zapoznania się z warunkami prowadzenia
budowy, jego otoczeniem, jak również w celu uzyskania innych informacji potrzebnych do
sporządzenia oferty z należytą starannością.4. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z
własnych materiałów.5. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone na podstawie oferty jest
wynagrodzeniem ryczałtowym.6. Zastosowane przez Zamawiającego w dokumentacji
projektowej wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu standardów cech technicznych i
jakościowych.7. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca złoży wniosek o zatwierdzenie
podstawowych materiałów przeznaczonych do wbudowania.Wykonawca może zastosować
wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz
posiadające właściwości użytkowe, nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z
preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe,
funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające
wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca,
który powoła się na rozwiązanie równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany
wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez
Zamawiającego.8. Wszystkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z
obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami i decyzjami,
wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót i sztuką budowlaną oraz
umową.9. Wykonawca zobowiązany jest do: 1) Przedstawienia Zamawiającemu w ciągu 7 dni
od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowo- finansowego realizacji robót;2)
Przedstawienie Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy wykazu osób,
które będą wykonywać czynności w zakresie realizacji zamówienia w oparciu o umowę o pracę;
3) Wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami prawa
budowlanego, wymogami SWZ, zasadami wiedzy technicznej, z należytą starannością, dobrą
jakością i właściwą organizacją robót oraz zgodnie z przepisami BHP; 4) Zapewnienia do
realizacji zamówienia na własny koszt wykwalifikowanej kadry posiadającej wymagane
uprawnienia w tym kierownika budowy, który będzie prowadził dziennik budowy; 5)
skompletowania i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę
prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy i dokonanie odbioru końcowego robót, oraz
uzyskanie decyzji właściwego ze względu na powiat, na terenie którego prowadzony będzie
żłobek, państwowego inspektora sanitarnego o spełnieniu przez obiekt wymagań sanitarno –
lokalowych umożliwiających prowadzenie żłobka, uzyskanie decyzji Komendanta Powiatowego
Straży Pożarnej o spełnieniu wymagań przeciwpożarowych przez lokal, w którym mogą być
prowadzone żłobki 6) Kontroli jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami
dokumentacji budowlanej i SWZ, prowadzonych na koszt Wykonawcy; 7) Współpracy z
Zamawiającym na każdym etapie realizacji zamówienia; 8) Uzgodnienia z Zamawiającymi
kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem; 9)
Informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość
robót lub termin zakończenia robót; 10) Utrzymywania w trakcie realizacji robót terenu budowy w
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz składowania i usuwania wszelkich urządzeń
pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci, a także niepotrzebnych urządzeń
prowizorycznych; 11) Sprzątania na bieżąco po robotach, mycie po pracach malarskich; 12)
Każdorazowo uzgodnienia z Zamawiającym sposobu utylizacji lub miejsca składowania
materiałów pochodzących z rozbiórki z zastrzeżeniem, że koszt utylizacji leży po stronie
Wykonawcy; 13) Wykonywania na własny koszt tymczasowego doprowadzenia wody i energii
elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie
realizacji robót; 14) Wykonania i utrzymania niezbędnego zaplecza budowy, strzeżenia mienia
znajdującego się na jej terenie; 15) Uporządkowania terenu budowy po zakończeniu realizacji
zamówienia, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych
przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych
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w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji i
przekazania uporządkowanego terenu Zamawiającemu w terminie odbioru robót; 16)
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu budowy i odpowiada
za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją
przedmiotu zamówienia;17) dostarczenia kosztorysu wykonawczego oraz powykonawczego z
uwzględnieniem podziału na: - przebudowa obiektu; - zagospodarowanie terenu; - zakup i
montaż wyposażenia; 18) Udzielenia min. 3 letniej rękojmi i min. 3 letniej gwarancji na przedmiot
zamówienia;Uwaga: Pozyskane w trakcie robót budowlanych materiały rozbiórkowe, nadające
się do ponownego wykorzystania według wskazania inspektora nadzoru budowlanego pozostają
własnością Zamawiającego, materiały te należy wywieźć na składowisko wskazane przez
zamawiającego na odległość do 15 km.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw
39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni
39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz
artykuły cateringowe
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 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
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
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Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji
4.3.6.) Waga: 40
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: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna, że warunek zostanie
spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 1 000 000,00 zł2) zdolności technicznej lub
zawodowej: Zamawiający uzna , że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże:a) że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot
zamówienia tj. wykonał co najmniej dwie roboty polegające na budowie, przebudowie lub
remoncie budynku szkoły, przedszkola, żłobka, instytucji kultury o powierzchni min 300 m2 lub o
wartości 500 000,00 zł każde. b) dysponują lub będą dysponować co najmniej 1 osobą, która
będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia jako Kierownik budowy, posiadającą co najmniej
12 miesięcy doświadczenia zawodowego (po uzyskaniu uprawnień budowlanych) w pełnieniu
funkcji Kierownika budowy oraz posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie umożliwiającym
pełnienie funkcji kierownika budowy w związku z realizacją przedmiotu zamówienia,
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:
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego zamawiający zażąda: a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w
oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z
postępowania wskazanych przez Zamawiającego ( załącznik nr 4 do SWZ)
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: . Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.2.
Zamawiający wezwie Wykonawcę , którego oferta zastała najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. 3. W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji
ekonomicznej lub finansowej Zamawiający zażąda: a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia. 4. W celu
potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej, zamawiający zażąda: a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu 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
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których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty
budowlane zostały wykonane należycie, dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot na rzecz którego roboty zostały wykonane ( załącznik nr 5 do SWZ). b)
Wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (
załącznik nr 6 do SWZ)

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. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości 30
000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być
wnoszone 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 dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść
przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Urzędu Gminy Białogard, Bank Spółdzielczy
nr konta 70 8562 0007 0000 0677 2000 0370 z adnotacją „WADIUM dot. „Przebudowa i zmiana
sposobu użytkowania parteru byłej Szkoły Podstawowej w Kościernicy im. ppor. Ryszarda
Kuleszy na żłobek wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi”5. Zamawiający zwraca
uwagę, że za skuteczne wniesione wadium w formie pieniężnej uznaje się zaksięgowane kwoty
na rachunku bankowym Zamawiającego. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie
pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wnoszone w
formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w
postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania: 1) musi obejmować
odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę
określone w ustawie Pzp 2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta
do zapłaty całej kwoty wadium; 3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na
pierwsze żądanie; 4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż
termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień
składania ofert); 5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer
przedmiotowego postępowania; 6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina
Białogard. 7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
(art. 58 Pzp), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj.
zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum); 7. Oferta
wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma
wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w
przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Pzp zostanie odrzucona. 8. Zasady zwrotu oraz
okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 Pzp
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
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wysokości 5 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu
zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy. 2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone
według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy
Pzp tj.: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy
oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem
pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach
udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.3. Zamawiający nie wyraża zgody na
wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust. 2 ustawy Pzp.4. Do zmiany
formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.5.
Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: - 70% wysokości
zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia wykonania Zamówienia i uznania
przez Zamawiającego za należycie wykonane po odbiorze końcowym bezusterkowym. - 30%
wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi
za wady gwarancji i spisaniu bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego robót.6.
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek
bankowy zamawiającego numer rachunku 70 8562 0007 0000 0677 2000 0370 prowadzonym
przez Bank Spółdzielczy Oddział w Białogardzie. 7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż
w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby
zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.8. Treść
oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez
Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 9. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione
zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym
zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. 10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego
zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na
zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 11.
Wypłata, o której mowa w pkt powyżej, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności
dotychczasowego zabezpieczenia. 12. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie
wynikać: - nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia
(zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia)
oraz adresy ich siedzib, - określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub
poręczeniem,kwota gwarancji lub poręczenia, - termin ważności gwarancji lub poręczenia,
obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego
na dzień zawarcia umowy, bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie,
zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat
łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny
z umową, - sprawy sporne rozstrzygane wg miejsca siedziby Zamawiającego, - wszelkie zmiany
w treści gwarancji są niedopuszczalne bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

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:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy na podstawie art.
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455 ustawy Pzp, które zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności
i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach:1) zmiany terminu wykonania umowy, w
przypadku:a) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy,b) wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przez Zamawiającego nie wynikające z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,c) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na
skrócenie terminu realizacji,2) w zakresie zmiany wynagrodzenia, zwłaszcza w sytuacji zmiany
stawki obowiązującego podatku od towarów i usług (VAT).
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-15 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla
Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-16 09:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-14
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