Ogłoszenie nr 2021/BZP 00046682/01 z dnia 2021-05-05

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KOLNO
1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Gminy Kolno
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510743172
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: 33
1.5.2.) Miejscowość: Kolno
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-311
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: budownictwo@kolno-gmina.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.kolno-gmina.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:

Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-07e65fb6-ad96-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046682/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05 14:24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

http://www.bip.kolno-gmina.pl/zamowienia_publiczne/14/status/5/rodzaj/wzp/zwr/0/
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: http://www.bip.kolnogmina.pl/zamowienia_publiczne/14/status/5/rodzaj/wzp/zwr/0/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal, adres
skrytki /UGKolno/SkrytkaESP , oraz poczty elektronicznej: budownictwo@kolno-gmina.pl1. Wnioski,
zawiadomienia oraz informacje (zwanymi dalej ogólnie „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy
przekazują powołując się na numer ogłoszenia (BZP) lub ID postępowania (numer identyfikacyjny
postępowania generowany przez miniPortal) numerem postępowania można posługiwać się przy
wymianie korespondencji drogą mailową:1) za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji),2) drogą elektroniczną na
adres: budownictwo@kolno-gmina.pl, przy czym ten sposób komunikacji nie jest właściwy dla złożenia
oferty oraz dokumentów składanych wraz z ofertą (wymagających szyfrowania), które należy składać
wyłącznie w sposób wskazany w pkt 1).
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
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: BGK.271.1.2021
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
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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 jest „Budowa przedszkola samorządowego w Kolnie”.Szczegółowy
zakres robót budowlanych i warunki ich wykonania określony został w SWZ oraz załącznikach
do SWZ (dokumentacja projektowa, STWiORB, przedmiary)Załączone do SWZ przedmiary
robót nie są obowiązujące i stanowią jedynie materiałpomocniczy dla Wykonawcy, który w celu
opracowania oferty winien opracować własnyprzedmiar robót opierając się na projekcie
dokumentacji budowlanej.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45214100-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych
obiektów budowlanych
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45223100-7 - Montaż konstrukcji metalowych
45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego
45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262520-2 - Roboty murowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania
45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania
45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
45410000-4 - Tynkowanie
45421130-4 - Instalowanie drzwi i okien
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 - Roboty malarskie
45443000-4 - Roboty elewacyjne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 280 dni
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami oraz w następujący sposób będzie
oceniał spełnienie kryteriów:cena – 60 %bezwarunkowa gwarancja – 20%termin realizacji - 20%Łączna
liczba punktów za ofertę = liczba punktów za cenę brutto (maks. 60) + liczba punktów za gwarancję
(maks. 20) – liczba punktów za termin realizacji (maks.20)
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: bezwarunkowa gwarancja
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji
4.3.6.) Waga: 20
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.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:1) zdolności technicznej lub zawodowej:a) zdolność techniczna:a) Warunek w
rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie co najmniej 1 (jednej)
roboty polegającej na budowie lub rozbudowie, lub odbudowie, lub nadbudowie budynku
użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
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usytuowanie - Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), o wartości robót nie niższej niż 2 000
000,00 zł brutto, wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,* W
przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej,
Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia
postępowania rozumie się datę ogłoszenia o zamówieniu). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania.** W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia mogą oni polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. b) zdolność
zawodowaWarunek w rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który będzie dysponował
co najmniej jedną osobą uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z
dnia 7.07.1994 r. Dz. U. 1994 Nr 89, poz. 414 z późn zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, tj.: kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane
do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub
równoważne, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.* W przypadku
posługiwania się przez wykonawcę cudzym potencjałem, wykonawcy mogą polegać na
zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane
lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.2) sytuacja ekonomicznaWarunek w
rozumieniu Zamawiającego spełni wykonawca, który wykaże, że : jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający przed wyborem
najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących
podmiotowych środków dowodowych:1) Wykazu robót budowlanych na podstawie wzoru stanowiącego
Załącznik nr 4 do SWZ, z którego wynikać będzie, że Wykonawca wykonał - nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej
jedną robotę budowlaną polegające na budowie lub rozbudowie, lub odbudowie, lub nadbudowie
budynku użyteczności publicznej (zdefiniowanym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie - Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 z późn. zm.), o wartości robót nie niższej niż 2 000 000,00 zł
brutto, wraz z podaniem jej rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz
których robota ta została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających, czy ta robota
budowlana została wykonana 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;Wymagana forma:Dokument musi być złożony w formie elektronicznej
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców zgodnie z
formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub
innym dokumencie.2) Wykazu osób na podstawie wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ, z
którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą
uprawnioną zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Dz. U. 1994
Nr 89, poz. 414 z późn zm.) do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj.:
kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności
konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń lub równoważne, wraz z informacjami na temat jej
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tą osobąWymagana forma:Dokument musi być złożony w formie
elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej
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opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania
wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej lub innym dokumencie.3) opłaconą polisę OC opiewającą na kwotę min.
2.000.000,00 zł, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę min. 2.000.000,00 zł.Wymagana forma:Dokument musi być
złożony w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do
reprezentowania wykonawców zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:•
Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.• Wszelka korespondencja będzie
prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
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:

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian w zawartej
umowie w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, określając jednocześnie warunki ich
wprowadzenia:1) Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest
możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia zamówienia o okres odpowiadający
wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe,
strajki generalne lub lokalne, epidemie), mające bezpośredni wpływ na terminowość
wykonywania robót, a które nieznane były w chwili zawarcia niniejszej umowy. W chwili
zawierania niniejszej umowy strony mają świadomość obecnych ograniczeń oraz zdolności stron
umowy do wykonania zobowiązań umownych w warunkach istniejących na dzień zawarcia
umowy. Zmiana postanowień umowy w zakresie przedłużenia terminu wykonania umowy z
powodu epidemii może mieć miejsce, gdy Wykonawca przedstawi dowody potwierdzające
zachorowanie co najmniej 60 % załogi Wykonawcy (wydruk z PUE ZUS).b) zachorowania
kierownika budowy na chorobę zakaźną lub w czasie odbywania kwarantanny przez kierownika
budowy Zamawiający dopuszcza zmianę osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi na zasadach określonych w pkt.1.5 niniejszego paragrafu umowy.c) wystąpienia
takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie
robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania
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i odbioru robót budowlanych opisującą przedmiot zamówienia – fakt ten musi mieć
odzwierciedlenie w dzienniku budowy i potwierdzony przez inspektora nadzoru,d) wystąpienia
okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej
staranności,e) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania
czynności, do których wykonawca był zobowiązany,f) działań osób trzecich lub organów władzy
publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.2)
Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w następujących przypadkach:a)
zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), przy czym ceny netto określone w ofercie i
umowie pozostaną niezmienne przez cały okres obowiązywania umowy. Jeżeli w okresie
obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT, od chwili zmiany podatek w nowej
stawce będzie doliczany do dotychczasowych cen netto, bez konieczności zmiany umowy –
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 3)
Zamawiający dopuszcza zmianę podmiotów trzecich na zasobach których Wykonawca opierał
się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem, że kolejny podmiot
trzeci wykaże spełnianie warunków w zakresie wymaganym przez Zamawiającego na etapie
postępowania o zamówienie publiczne. 4) Zamawiający dopuszcza zmianę osób
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz osób odpowiedzialnych za
realizację zamówienia, pod warunkiem, że zaproponowana przez Wykonawcę na dane
stanowisko osoba, wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż Zamawiający
określił na etapie postępowania o zamówienie publiczne. W takim przypadku nie ma
konieczności zmiany umowy w drodze aneksu do umowy. Możliwość dokonania zmian w
zawartej umowie opisany jest w załączniku nr 6 do SWZ w § 14ZMIANY W UMOWIE.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 13:30
8.2.) Miejsce składania ofert: a) Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem
formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal,
adres skrytki /UGKolno/SkrytkaESP) i udostępnionego również na miniPortalu
(https://miniportal.uzp.gov.pl).
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 14:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-03
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