Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082244 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież obserwacyjno przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO KONIECPOL
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150027356
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Różana 11
1.5.2.) Miejscowość: Koniecpol
1.5.3.) Kod pocztowy: 42-230
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: koniecpol@katowice.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.katowice.lasy.gov.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież obserwacyjno przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c2fe7073-cd04-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082244
2.6.) Wersja ogłoszenia: 02
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00062836/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wież
obserwacyjno - przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny
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: Tak
2.15.) Nazwa projektu lub programu

˜Zamówienie realizowane jest ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków
Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko na lata 2014-2020 Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.01.00-00-007/16-00
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://josephine.proebiz.com/pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://josephine.proebiz.com/pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/pl/ oraz poczty elektronicznej, z zastrzeżeniem, że złożenie Oferty
następuje wyłącznie przy użyciu platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/2) 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 platformy JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com/pl/, stanowiącym
załącznik nr 12 do SWZ 3) Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy
składania i wycofania ofert):a) W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych
niż wskazanych w pkt 7), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na platformie JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/pl/ We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem
Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamówień
Publicznych lub numerem postępowania wskazanym w SWZ. b) Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
koniecpol@katowice.lasy.gov.pl .c) Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie
dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem platformy JOSEPHINE
https://josephine.proebiz.com/pl/ jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania
dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za
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pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w lit b) adres emailSposób sporządzenia dokumentów
elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452)
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): Zgodnie z art. 13 ust. 1-3 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.2019) , dalej „Pzp”, informuję, że:1) administratorem Pani/Pana
danych osobowych jest: Skarb Państwa PGL LP Nadleśnictwo Koniecpol2) dane kontaktowe
administratora danych osobowych są następujące: Skarb Państwa PGL LP, Nadleśnictwo Koniecpol,
ul. Różana 11, 42-230 Koniecpol, tel.: 34 35 51265, faks: 34 35 51 285, e-mail:
koniecpol@katowice.lasy.gov.pl3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6
ust. 1 lit. c i e RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia;4)
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione na
podstawie przepisów prawa. Podstawę prawną udostępnienia w szczególności stanowi art. 18 ust. 6
Pzp, z zastrzeżeniem wynikającym z treści art. 18 ust.5, oraz art. 74 Pzp, a także regulacje określone
w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej ( tj. z dnia 18 listopada 2020 r.
(Dz.U. z 2020 r. poz. 2176 ze zm.) ;5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez
okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone - zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy w sprawie
zamówienia publicznego - , a także dla celów archiwizacyjnych przez okres nie dłuższy niż wskazany w
odnośnych przepisach prawa krajowego oraz przepisach dotyczących działalności archiwalnej
jednostek Policji;6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22
RODO;8) posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia
Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z tego uprawnienia nie może skutkować zmianą
wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia
publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przy czym żądanie nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postepowania o udzielenie zamówienia; −
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Warszawa 00193, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy RODO;9) Administrator oświadcza jednocześnie, że stosuje środki techniczne i
organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych zabranych w postępowaniu o udzielenie
zamówienia w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed bezprawnym rozpowszechnianiem

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: S.270.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.5.) Wartość zamówienia: 400000 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą: "Zaprojektowanie i wykonanie
modernizacji 2 istniejących żelbetonowych wieży obserwacyjnych przeciwpożarowych w
leśnictwach Kuczków i Perzyny"2. Lokalizacja inwestycji: a) wieża w leśnictwie Kuczków 
województwo śląskie, powiat Częstochowski gmina Koniecpol nr ewidencyjny działki 8937,
obręb Koniecpol, oddz. 65 - hb) wieża w leśnictwie Perzyny  województwo śląskie, powiat
Włoszczowski gmina Moskorzew nr ewidencyjny działki 630, obręb Szczekociny, oddz. 119 - c3.
Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe
wraz z wykonaniem robót budowlanych obejmujących: Wykonanie koncepcji modernizacji,
Wykonanie projektu wykonawczego, Wykonanie robót budowlanych na podstawie
opracowanego projektu wykonawczego.4. Szczegółowy zakres prac objętych przedmiotem
zamówienia określony został w Programie funkcjonalno-użytkowym, który stanowi załącznik nr
10 do SWZ.5. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w dwóch etapach. 6. Pierwszy etap
/zaprojektuj/ obejmuje: a) opracowanie dla każdej z wież oddzielnie projektu zgodnie z
wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. z dnia 7 lipca 2020
r. Dz.U. z 2020 r, poz. 1333 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno
- użytkowym który stanowi załącznik nr 10 do SWZ.b) Opracowany projekt musi spełniać
wymagania narzucone przepisami Prawa zamówień publicznych w zakresie opisu przedmiotu
zamówienia ze szczególnym uwzględnieniem zakazu wynikającego z art. 99 ust. 4 ustawy PZP
dotyczącego zakazu opisywania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub
usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do
uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i nie może opisać przedmiotu zamówienia za
pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub
równoważny". Przy czym w takim przypadku obowiązkiem wykonawcy będzie określenie
parametrów równoważności. c) weryfikację kompletności wszelkich danych niezbędnych do
prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu umowy,d) wykonanie opisowej i
graficznej wersji roboczej Projektu budowlanego wraz z opisem technicznym i przedłożenie do
akceptacji Zamawiającemu,e) po akceptacji wersji roboczej wykonanie projektów budowlanowykonawczych wraz z rysunkami szczegółowymi w 5 egz. + wersja elektroniczna na nośniku
CD/DVD,f) wykonanie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz
Kosztorysu Inwestorskiego zgodnie z wymaganiami przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych.g) zapewnienie nadzoru autorskiego autora projektu w całym okresie realizacji
umowy,h) opracowanie Planu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia i) projekt budowlano -
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wykonawczy winien uwzględniać wymagania zawarte w Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej
Lasu (załącznik nr 9 – Wymagania dotyczące punktów obserwacyjnych) z 2019 roku,
zatwierdzonej do użytku służbowego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu
23.12.2019r.j) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem prawomocnych: uzgodnień, decyzji
administracyjnych.7. Drugi etap /WYBUDUJ/ obejmuje: a) wykonanie pełnego zakresu robót
ujętych w projekcie, b) demontaż oraz ponowny montaż mebli i urządzeń znajdujących się w
kabinie obserwatora, w tym służących do łączności radiowej z punktem alarmowo
dyspozycyjnym, c) wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (zorganizowanie placu
budowy, zaplecza budowy, uporządkowania terenu po pracach itp.),d) pokrycie wszelkich
kosztów i opłat z tytułu uzgodnień, opłat administracyjnych, nadzoru autorskiego, itp. ,e)
wykonanie dokumentacji powykonawczejf) wykonanie instrukcji i oznakowań obiektów zgodnie z
obowiązującymi przepisami g) zorganizowanie i przeprowadzenie prób, badań i odbiorów,h)
uporządkowanie i odtworzenie terenu po zakończeniu budowy,i) zapewnienie w okresie
gwarancji pełnego i nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego j) odpady inne niż niebezpieczne,
powstałe w trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób selektywny i bezpieczny dla
środowiska i odprowadzić na składowisko komunalne.k) odpady niebezpieczne powstałe w
trakcie realizacji inwestycji – gromadzić w sposób bezpieczny dla środowiska oraz przekazać
specjalistycznej firmie zajmującej się utylizacją tego typu odpadów
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45213332-9 - Roboty budowlane w zakresie wież kontrolnych
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-15
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: Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert
Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z przepisami ustawy Pzp
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
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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
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
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: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b
Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c
Art. 109 ust. 1 pkt 3
Art. 109 ust. 1 pkt 4
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 6
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

˜Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż 200.000 zł.
Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonywania przedmiotowego zamówienia. Wykonawca spełni warunek
jeżeli wykaże, że:  w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - wykonał należycie, zgodnie przepisami prawa
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budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie odrębne roboty budowlane polegające na
budowie lub przebudowie budowli wysokościowej (takiej jak wieża obserwacyjna lub widokowa,
komin, komora żelbetowa, silos, dostrzegalnia pożarowa itp.) o konstrukcji żelbetowej i
wysokości nie mniejszej niż 30 m. Wartość każdej z wymaganych robót - nie może być mniejsza
niż 150 000 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym
zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia, tj.  osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy,
posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń  osobą która wykona dokumentację projektową, posiadającą uprawnienia budowlane
do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,  osobą, która będzie
pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Zamawiający, określając wymogi dla
każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia wydane
na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane lub odpowiadające
im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących aktów
prawnych. Dopuszcza się również odpowiadające im uprawnienia, wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.
12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22.12.2015r. o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej tj. z dnia 13 grudnia 2019 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 220 ze zm.)
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania ofert o braku podstaw do
wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Informacje zawarte w
oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania,
podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:a) Oświadczenia
wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1
ustawy w zakresie o którym mowa w art. 108 ust.1 pkt 1-4 i 6 oraz art. 109. Ustawy Pzp; – załącznik nr
5 do SWZ;b) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów tj. z dnia 22 stycznia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym wykonawcą,
który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z
dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie aktualne na dzień składania
ofert o braku podstaw do wykluczenia, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ. Informacje
zawarte w oświadczeniu, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.2) Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia
wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, w postaci:c)
wykazu robót budowlanych wykonanych (załącznik nr 6 do SWZ), 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.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz
którego roboty budowlane zostały wykonane. Jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;d) wykaz osób skierowanych
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (załącznik nr 7), w szczególności
2021-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082244 z dnia 2021-06-14

odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowalnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami,e) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie
wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu

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. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00zł (słownie: cztery tysiące
złotych i 00/100) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium
może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu,2) gwarancjach
bankowych,3) gwarancjach ubezpieczeniowych,4) poręczeniach udzielonych 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 (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 3.
3.Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Ochrony Środowiska w Częstochowie S.A. Oddział w Częstochowie nr
rachunku: 71 1540 1014 2001 7307 4476 0001 z dopiskiem: Wadium na zabezpieczenie oferty
w postępowaniu pn. Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji 2 istniejących żelbetonowych
wież obserwacyjno -przeciwpożarowych w leśnictwach Kuczków i Perzyny.4. Wniesienie
wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na
rachunku bankowym Zamawiającego.5. Z treści wadium wnoszonego w formie: gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych 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 powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6
PZP. 6. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 2)4) należy przekazać Zamawiającemu wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj.
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia.
7. Wadium musi zabezpieczać ofertę zamówienia przez cały okres związania ofertą. 8. Oferta
Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, lub nie
będzie utrzymywał 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 z
postępowania na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 PZP w zw, z art. 266 PZP.9. Treść gwarancji
wadialnej musi zawierać następujące elementy:1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy),
beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji
ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,2) określenie
wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem –określenie przedmiotu
zamówienia,3) kwotę gwarancji/poręczenia,4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do
zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne
żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.10. Zamawiający
zwraca wadium na zasadach uregulowanych w art. 98 ust. 1 -5 PZP.11. W przypadku
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wniesienie wadium w formie
niepieniężnej w postaci dokumentu gwarancji/poręczenia wystawionego na jednego z tych
Wykonawców, będzie wystarczające dla skutecznego zabezpieczenia oferty wadium
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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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. W takim przypadku
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.2) W przypadku Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale
V.2.1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.3) Oświadczenia i dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.4) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego
wykonania przez poszczególnych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia kluczowych zadań.5) Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub
usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.6) W odniesieniu do warunków
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia 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. W
takim przypadku, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do
oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.7) Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających
się o udzielenie zamówienia, zamawiający będzie żądać 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
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. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonane za zgodą Zamawiającego i
Wykonawcy, tylko w przypadkach określonych w Pzp oraz Kodeksie Cywilnym, w formie
pisemnej pod rygorem nieważności.2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem
zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz zmian określonych w art. 455 PZP.3.
Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, które mogą dotyczyć w szczególności
następujących przypadków: 1) dotyczących wynagrodzenia, terminów, sposobu wykonania
zamówienia, a także zmiany materiałów lub urządzeń w związku z: a) zmianą stawki podatku od
towarów i usług, b) wystąpieniem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji zamówienia, a w
szczególności zaistnieniem siły wyższej, niesprzyjających warunków atmosferycznych,
geologicznych, czy hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury,
niepozwalających na wykonanie zamówienia na warunkach określonych w umowie,c)
koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej,d) koniecznością wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z okoliczności, których
Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie zawarcia umowy, e) koniecznością wykonania
zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego
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lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub
celowe i które mają wpływ na realizację niniejszego zamówienia, f) udzieleniem zamówień o
których mowa w art. 455 Pzp,g) wystąpieniem okoliczności o których mowa w §6 umowy,h)
wstrzymaniem robót przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, i)
wprowadzeniem zmian do umowy, wynikających ze zmian natury technicznej oraz przerw w
realizacji powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy,j) wystąpieniem
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej
staranności, k) zaistnieniem innych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, a mających
wpływ na realizację zamówienia, l) przedłużeniem terminu realizacji robót budowlanych nie
więcej niż o 30 dni, w przypadku wystąpienia okoliczności, na które wykonawca nie miał wpływu
i których nie dało się przewidzieć,2) zmiana trybu, zasad i terminów rozliczeń wynagrodzenia
umownego w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających taką zmianę, w szczególności
wynikających z zapisów planu finansowego Zamawiającego; 3) zmiany warunków realizacji i
zakresu przedmiotowego umowy niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z
zaistnieniem innej niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności,
skutkującej brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zawartą umową; 4)
zmiany postanowień umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamówienia, jego
społeczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu społecznego lub interesu Zamawiającego
jako dysponenta środków publicznych, a polegające m.in. na możliwości ograniczenia zakresu
przedmiotowego umowy na skutek okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia,
obniżenia wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy, modyfikacji zasad płatności wynagrodzenia umownego w związku z potrzebą
wydatkowania środków budżetowych ujętych w planie finansowym Zamawiającego z uwagi na
zamknięcie danego roku budżetowego, czy zaistnieniem innej okoliczności uzasadniającej
wprowadzenie takiej modyfikacji.4. Ewentualne zasady zmian umowy są opisane w §31 projektu
umowy – Zał. Nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Tak
7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-06 09:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://josephine.proebiz.com/pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-06 09:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-04
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