
Oznaczenie sprawy: ZSTI.26.1.2021
nr kor.:

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły - kontynuacja robót

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 06-05-2021

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły- kontynuacja robót
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH
1.3.) Oddział zamawiającego: ZSTI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000127717
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Chorzowska 5
1.5.2.) Miejscowość: Gliwice
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-100
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32/230-68-31
1.5.8.) Numer faksu: 32/230-68-31
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsti.gliwice.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsti.gliwice.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka
samorządu terytorialnego
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:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły- kontynuacja robót
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c09345e3-ad78-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00047494/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-06 13:08
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000608/04/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkoły - kontynuacja robót
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://zsti.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne/11839
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,



oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował
się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/https://epuap.gov.pl/wps/portal
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) komunikacja między
Zamawia jącym a  Wykonawcami  odbywa s ię  p rzy  użyc iu  m in iPor ta lu ,  k tó ry  dos tępny  jes t
pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej2) Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp
do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz
do „Formularza do komunikacji”,3) 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 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za
pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku”
i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,5) 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.
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 rozdziałem 27 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSTI.26.1.2021
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 są roboty budowlane związane z modernizacją instalacji centralnego ogrzewania
w budynku szkoły Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 5 –
kontynuacja robót rozpoczętych w 2019 i 2020 r. Inwestycja przewiduje wymianę całości istniejącej instalacji
centralnego ogrzewania.Ze względu na posiadane środki Zamawiający wykonał część zakresu robót:a) w roku
2019: modernizacja instalacji centralnego opartej na dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro
Projektowe AS - Inwestim. Zakres tych robót pokazano w dokumentacji powykonawczej –załącznik 6.1
do Specyfikacji Warunków Zamówienia.b) w roku 2020: modernizacja instalacji centralnego opartej
na dokumentacji projektowej opracowanej przez Biuro Projektowe AS - Inwestim. Zakres tych robót pokazano
w dokumentacji powykonawczej –załącznik 6.2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.W stanie istniejącym
instalacja grzewcza zasilana jest z wymiennikowni Q=350 kW zlokalizowanej w wydzielonym pomieszczeniu
na poziomie piwnic. Czynnikiem grzewczym dla instalacji jest woda o temp. 90/700C. Instalacja rozsyłowa
stalowa prowadzona jest pod stropem piwnic, w kanałach technologicznych podposadzkowych oraz nad
posadzką parteru. Piony stalowe prowadzone są po ścianach wewnętrznych. Grzejniki starej generacji tzn.
członowe oraz rury ożebrowane wykazują spory stopień zużycia, odbiorniki ciepła częściowo wymienione to
grzejniki płytowe.Ze względu na awaryjność instalacji i prowadzone ciągłe remonty instalacja została
rozregulowana hydraulicznie w związku z czym całość instalacji wymaga modernizacji.W ramach poprawy
gospodarki cieplnej budynku cała instalacja grzewcza zostanie wymieniona na nową. Uwzględniony będzie
w budynku:- podział na obiegi w zależności od charakteru przeznaczenia pomieszczeń oraz usytuowania
pomieszczeń w stosunku do stron świata,- każdy obieg to osobne wyjście z rozdzielaczy w wymiennikowni,-
zastosowane będą grzejniki nowej generacji o małej pojemności wodnej,- wszystkie grzejniki wyposażone
zostaną w zawory termostatyczne.W pomieszczeniu wymiennikowni z istniejących rozdzielaczy ciepło
transportowane jest do trzech modernizowanych układów grzewczych budynku szkoły oraz dwóch układów
grzewczych nie wchodzących w zakres modernizacji.W budynku szkoły zaprojektowano trzy obiegi grzewcze
z opisem zgodnym wg stanu istniejącego:- obieg 1 - układ grzejnikowy prawa strona szkoły (układ czerwony)-
obieg 2 - układ grzejnikowy sala gimnastyczna z aulą oraz zapleczem (układ zielony)- obieg 3 - układ



grzejnikowy lewa strona szkoły (układ niebieski)Wykonawca winien wykonać wszelkie prace opisane w SWZ
i załącznikach oraz prace takie jak:a) przekaże: dokumentację powykonawczą, wszelkie atesty na materiały
i urządzenia,b) zabezpieczenie podłóg i posadzek przed uszkodzeniem, zabrudzeniem, zapyleniem w związku
z realizacja robót.c) zabezpieczenie istniejącego sprzętu, mebli, itp. w związku z realizacją robót,d)
zabezpieczenie sąsiadujących pomieszczeń przed zapyleniem w związku z realizacją robót,e) utrzymywanie
na bieżąco porządku i wykonywanie prac porządkowych,f) przeprowadzenie wszelkich prób, badań, odbiorów
urzędowych przewidzianych przepisami,g) przekazanie dokumentacji powykonawczej, wszelkich atestów
na materiały i urządzenia,h) wykonanie tymczasowego zaplecza na potrzeby budowy oraz zapewnienie toalety
przenośnej dla swoich pracowników, w miejscu wskazanym przez zamawiającego na terenie placówki,i)
wykonanie prac adaptacyjnych związanych z połączeniem funkcjonalnym instalacji objętych przedmiotem
z instalacjami grzewczymi, które dotychczas wykonanoj) zamawiający zaleca dla utrzymania standardów
technicznych zastosowanie materiałów, które zostały zabudowane w dotychczas wykonanych robotach
modernizacji instalacji centralnego ogrzewania.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest
w następujących opracowaniach:a) przedmiar robót - załącznik nr 14 do niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ),b) dokumentacja powykonawcza zakresu wykonanego w 2019 - załącznik nr 6.1
do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),c) dokumentacja powykonawcza zakresu
wykonanego w 2020 - załącznik nr 6.2 do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),d)
dokumentacja projektowa – aktualizacja luty 2021 r.- układ czerwony, układ niebieski - załącznik nr 6.3
do niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ),e) dokumentacja projektowa – aktualizacja luty 2021
r.- układ czerwony, układ niebieski, układ zielony - załącznik nr 6.4 do niniejszej Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ),f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 6.5 do niniejszej
(SWZ)g) formularz cenowy - załącznik nr 15 do niniejszej Specyfikacji  Warunków Zamówienia
(SWZ).Wszystkie wskazane z nazwy materiały i przyjęte technologie użyte w dokumentacji wskazanej
w załączniku nr 6 do SWZ należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub
standardów jakościowych. Oznacza to, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych dla
nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich wymogów
w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne
i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów
równoważnych. Materiały przed wbudowaniem będą przedstawione Zamawiającemu do akceptacji.
W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie przez
Wykonawcę przed złożeniem oferty wizji lokalnej miejsca robót objętego przedmiotem zamówienia po
uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.Inne wymagania:a) wykonawca zastosuje do realizacji
przedmiotu zamówienia tylko fabrycznie nowe materiały, urządzenia oraz wyposażenie b) pokryje koszty
zużycia wody, energii elektrycznej w wysokości ryczałtowej 4000zł brutto.b) przy przygotowaniu oferty
i realizacji robót Wykonawca winien uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach oświatowych.c)
wykonywanie robót jest możliwe od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 19.00.d) wykonywanie
robót musi być tak prowadzone, aby była zapewniona ciągłość pracy placówkie) głośne prace mogą być
wykonywane w takim czasie, aby nie utrudniać funkcjonowania placówki – termin wykonywania tych prac
wykonawca winien uzgodnić z placówką przed rozpoczęciem tych prac. W okresie egzaminów zamawiający
zakazuje wykonawstwa wszelkich głośnych prac.f) prace związane z wykonawstwem robót winny być tak
prowadzone,  aby zawsze był  możl iwy wjazd na teren szkoły d la pracowników szkoły i  osób
trzecich.Wymagany termin gwarancji: okres gwarancji: 36 miesięcy, max 72 miesiące, licząc od dnia
końcowego odbioru robót ,Wymagany termin rękojmi: okres rękojmi: 36 miesięcy, max 72 miesiące, licząc
od dnia końcowego odbioru robót. Zamawiający wymaga aby zaoferowany termin gwarancji i rękojmi był taki
sam .
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-08-19
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: Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryteriów opisanych w rozdziale 21 SWZ. Za ofertę
najkorzystniejszą uznana zostanie oferta , która w sumie uzyska najwyższą liczbę punków.
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:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin Gwarancji i Rękojmi
4.3.6.) Waga: 40,00
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 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym. Określenie warunku:Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie.2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej
lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunku:Zamawiający nie określa
szczegółowego warunku w tym zakresie. 3.  Sytuacja f inansowa lub ekonomiczna Określenie
warunku:Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.4. Zdolność techniczna lub
zawodowa.Określenie warunku:1) W zakresie zdolności technicznej, Zamawiający uzna spełnienie warunku
jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykaże w ZAŁĄCZNIKU NR 4 do SWZ, że wykonał:a) co
najmniej dwie roboty budowlane, z których każda polegała na remoncie/wykonaniu instalacji centralnego
ogrzewania o wartości brutto nie mniejszej niż 200 000 złotych każda.Zdolność techniczna dla podmiotów
występujących wspólnie będzie oceniona łącznie dla wszystkich podmiotów.2) W zakresie zdolności
zawodowej Zamawiający uzna spełnienie warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia na podstawie wykazu osób ( ZAŁĄCZNIK NR 7 do SWZ), które będą uczestniczyć
w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje bądź
będzie dysponował co najmniej:- co najmniej 1 osobą posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 831) lub odpowiadającymi im ważnymi uprawnieniami budowlanymi, wydanymi na podstawie uprzednio
obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, z którego
pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem pozwalać będą na pełnienie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.Zdolność zawodowa dla podmiotów
występujących wspólnie będzie oceniana łącznie dla wszystkich podmiotów.4. W przypadku podania kwot
w walucie obcej, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na wartość w złotych według średniego kursu
NBP dla danej waluty z dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu
ukazania się ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający
dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje
ww. informacje.Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.5. 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 odpowiednio do wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu albo do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy
lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.



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)
Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega
z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed jego złożeniem, Szczegółowy opis powyższego dokumentu określony został w Rozdziale 11
pkt.2) SWZ. 2) Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowo jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż
3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne
lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem, wykonawca składa dokumenty
potwierdzające, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie
w sprawie spłat tych należności. Szczegółowy opis powyższego dokumentu określony został w Rozdziale 11
pkt.2) SWZ. 3) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzona nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.Szczegółowy
opis powyższego dokumentu określony został w Rozdziale 11 pkt.2) SWZ.Szczegółowe dane w powyższych
dokumentach w punktach: 1), 2) i 3) określone zostały w Rozdziale 11 pkt. 2) SWZ. 4) Oświadczenie
wykonawcy, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 3 do SWZ w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji
i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy
kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej
lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej
samej grupy kapitałowej 5) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu,
o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp o treści ZAŁĄCZNIKA NR 16 do SWZ Zamawiający żąda
od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy,
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, wymienionych w niniejszym punkcie, dotyczących tych
podmiotów - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp, o braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej,Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych
w niniejszym punkcie dotyczących podwykonawców, którym zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a którzy nie są podmiotami, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 118 ustawy - za wyjątkiem oświadczenia, w zakresie art. 108 ust 1 pkt 5 ustawy pzp,
o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca
wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ,
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.UWAGA: Jeżeli wykonawca powołuje się
na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz
zawiera roboty budowlane, w wykonaniu których wykonawca bezpośrednio uczestniczył wykaz osób,
skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich
uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami o treści ZAŁĄCZNIKA NR 7 do SWZ,
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1) Wykaz oświadczeń, które wykonawca składa wraz z ofertą lub wnioskiem o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu oraz kryteria selekcji: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2 do SWZ, Wykonawca, w przypadku polegania
na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem,
o którym mowa powyżej, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie



ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji
oraz brak podstaw wykluczenia. zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami
tych podmiotów. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów
udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów. Przykładowy wzór zobowiązania
podmiotu udostępniającego zasoby stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 do SWZ. Zobowiązanie lub inne dokumenty
muszą zawierać w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego
zasób, b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia, c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający
zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu
dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
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: Nie
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:
Zamawiający określa warunki zmian umowy zgodnie z Rozdziałem 25 SWZ oraz wzorem umowy (ZAŁĄCZNIK
nr 5 do SWZ)
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane
z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-25 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania
oferty, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl
lub wysłać pocztą tradycyjną.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-25 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-23

kierownik gospodarczy

06-05-2021 r.  Wiesława Trzop
__________________________________

data i podpis osoby sporządzającej ogłoszenie

dyrektor ZSTI

06-05-2021 r.  Janusz Magiera
__________________________________

data i podpis osoby upoważnionej
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