Ogłoszenie nr 2021/BZP 00060105/01 z dnia 2021-05-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Modernizacja instalacji elektrycznej – oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z
przebudową oświetlenia podstawowego budynku Książnicy Cieszyńskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania
1.2.) Nazwa zamawiającego: Książnica Cieszyńska
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 070431470
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Mennicza 46
1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn
1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@kc-cieszyn.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kc-cieszyn.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia
1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.
Podmiot 1
1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43400 Cieszyn. Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Funduszy Zewnętrznych
1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000515709
Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:
1.11.3.) Ulica: Rynek 1
1.11.4.) Miejscowość: Cieszyn
1.11.5.) Kod pocztowy: 43-400
1.11.6.) Województwo: śląskie
1.11.7.) Kraj: Polska
1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski
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1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.cieszyn.pl
1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.um.cieszyn.pl/

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 elektrycznej – oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z
przebudową oświetlenia podstawowego budynku Książnicy Cieszyńskiej
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-005baad8-b86f-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00060105/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-20 12:32
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00037260/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Modernizacja oświetlenia podstawowego i awaryjnego w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej
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://miniportal.uzp.gov.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: 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/, ePUAPu, dostępnego pod adresem:
https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej administracja@kc-cieszyn.pl
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3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
1.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”, 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 systemu miniPortal oraz Warunkach
korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP),3. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: Formularz
złożenia,zmiany,wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,4.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu pod rygorem odrzucenia.
Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na
miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z
postępowaniem oraz adres e-mail.5. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie
elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.6.
Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2020 r.poz. 1913), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji,
przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem
polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi
jawną część należy ten plik zaszyfrować.8. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz
z plikami stanowiącymi ofertę.9. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków (innych niż oferta
oraz dokumentów składanych wraz z ofertą), zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się
elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego
na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym
postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP, ID postępowania
lub nr referencyjnym KC.271.1.1.2021). Korespondencja przesłana za pomocą „Formularz do
komunikacji”nie może być szyfrowana,10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być
zgodny 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 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych
oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U.
z2020 poz. 2415). Pełna informacja znajduje się 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): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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”, informujemy, że: 1. administratorem
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Pani/Pana danych osobowych jest Książnica Cieszyńska, instytucja kultury z siedzibą w Cieszynie przy
ul. Menniczej 46, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Cieszyn pod
numerem U.M. -OKT 6/1/1994, NIP: 5481064564, REGON: 070431470, e-mail: administracja@kccieszyn.pl 2. dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Książnica Cieszyńska, ul. Menniczej 46,43400 Cieszyn, e-mail: fedrizzi@kc-cieszyn.pl 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie: a) art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia
publicznego KC.271.1.1.2021 pn.: Modernizacja instalacji elektrycznej – oświetlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego wraz z przebudową oświetlenia podstawowego budynku Książnicy Cieszyńskiej,
prowadzonym w trybie podstawowym o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych; b) art. 6 ust. 1
lit. b RODO w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza 4. odbiorcami Pani/Pana
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 (Dz. U. z 2019 r. poz.2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”, a także firmy informatyczne
świadczące usługi IT dla Książnicy Cieszyńskiej, organy kontroli; 5. Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w
sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez okres 5 lat począwszy od roku
następnego od zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza ten, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 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, stosowanie do art. 22 RODO; 8. posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (1);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (2);
c) 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 (3);
d) 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 Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia
danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
(1) W związku z art. 75 Pzp ustawy, w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są
przetwarzane przez
zamawiającego z uprawnienia dostępu do danych osobowych, zamawiający może żądać od osoby,
występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy
lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. W związku z art. 19 ust. 2 oraz art. 76 ustawy Pzp,
skorzystanie
przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą
postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz nie
może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,2. W związku z art. 19
ust.3 zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: KC.271.1.1.2021
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

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty elektryczne związane z oświetleniem awaryjnym i
ewakuacyjnym oraz modernizacją oświetlenia podstawowego w budynku Książnicy Cieszyńskiej
w Cieszynie przy ul. Menniczej 46.
2. Zakres robót obejmuje instalację systemu oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
zapewniającą dodatkową ochronę osób przebywających w tym obiekcie poprzez ułatwienie
poruszania się drogami ewakuacyjnymi w momencie zagrożenia. Oświetlenie awaryjne/anty
paniczne i ewakuacyjne powinno umożliwić odnalezienie dróg ewakuacyjnych i właściwego
kierunku poruszania się, a także łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu przeciwpożarowego i
pierwszej pomocy medycznej. Zakres robót polega na:
a) modernizacji oświetlenia podstawowego polegającego na wymianie źródeł światła we
wszystkich istniejących oprawach oświetleniowych z tradycyjnego żarowego na źródła w
technologii LED,
b) linie zasilające obwody odbiorcze lamp oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego oraz lamp
oświetlenia kierunkowego mają zostać wykonane przewodami HDGs 3x1,5 mm2 ułożonymi w
przestrzeniach między sufitowych,
c) podejścia do opraw mają zostać wykonane pod tynkiem w rurach PCV,
d) przewody zasilające obwody lamp mają zostać przeprowadzone od lampy do kolejnej lampy
nie przerywając i nie przedłużając odcinków przewodów pomiędzy kolejnymi lampami,
e) wszystkie oprawy lamp oświetlenia mają zostać zamocowane na ścianach lub sufitach za
pomocą systemowych kotew,
f) przejścia przewodów przez stropy i ściany oddzieleń stref pożarowych mają zostać
uszczelnione ogniochronną pęczniejącą masą uszczelniającą,
g) końcówki przewodów zakończone mają być tulejkami,
h) oprawy winny być montowane na wysokości minimum 2 metrów od posadzki,
i) oprawy kierunkowe dwustronne winny być zamontowane poprzecznie do osi korytarza.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa stanowiąca
załącznik nr 7 do SWZ – dokumentacja projektowa
4.2.6.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31518200-2 - Oświetlenie awaryjne
45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 3 miesiące
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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: 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: 80
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na wykonane roboty
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.

Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej (zgodnie z art. 116 ustawy Pzp) Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony jeśli Wykonawca wykaże
dysponowanie osobą, pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych tj. posiadającą uprawnienia budowlane
określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 ze zm.), która dodatkowo spełnia wymagania określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 710), tj. która
przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy
zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją
kultury.
UWAGA: Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których
odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j.
Dz. U. z 2020, poz. 220 ze zm.). Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne
z ustawą dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831 ze zm.) lub
odpowiadającym im ważnym uprawnieniom budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio
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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. specjalności.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, wyroby lub rozwiązania równoważne
zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz załączyć do oferty dowody potwierdzające
równoważność a tym samym, że spełniają one wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia. Dokumentami tymi mogą być w szczególności karty techniczne, karty katalogowe
lub inne dokumenty. W przypadku nie złożenia stosownych dokumentów lub w przypadku ich
niekompletności Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub złożenie pod rygorem
odrzucenia oferty w przypadki ich nie złożenia lub nieuzupełnienia.
Zamawiający poza przypadkami określonymi powyżej nie wymaga od Wykonawców złożenia
wraz z ofertą innych przedmiotowych środków dowodowych.
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje urządzenia, wyroby lub rozwiązania równoważne
zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz załączyć do oferty dowody potwierdzające
równoważność a tym samym, że spełniają one wymagania określone w opisie przedmiotu
zamówienia. Dokumentami tymi mogą być w szczególności karty techniczne, karty katalogowe
lub inne dokumenty. W przypadku nie złożenia stosownych dokumentów lub w przypadku ich
niekompletności Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub złożenie pod rygorem
odrzucenia oferty w przypadki ich nie złożenia lub nieuzupełnienia.
Zamawiający poza przypadkami określonymi powyżej nie wymaga od Wykonawców złożenia
wraz z ofertą innych przedmiotowych środków dowodowych.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku
Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do
reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno
być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1 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. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy
Pzp dołączają do oferty podmiotowy środek dowodowy w postaci oświadczenia, z którego
wynikać będzie, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
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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.Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod
rygorem nieważności.
2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie i na
zasadach określonych w art. 455 ustawy Pzp. Ponadto, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 2 – 4 oraz
ust. 2 ustawy Pzp, zamawiający przewiduje co najmniej następujący zakres zmian:
1) zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót w przypadku:
a) wstrzymania realizacji robót z przyczyn leżących po stronie zamawiającego,
b) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, nadzwyczajne,
nieprzewidywalne, poza kontrolą stron umowy, którego skutkom nie można zapobiec, a
występującym po podpisaniu umowy, powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy.
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających realizację robót,
d) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków,
e) wstrzymanie robót przez Konserwatora Zabytków.
2) zmiana wysokości wynagrodzenia wykonawcy w następujących przypadkach:a) zaistnienia
sytuacji powodującej wprowadzenie w trakcie realizacji zamówienia robót lub materiałów
zamiennych w stosunku do określonych w dokumentacji projektowej – zamienne zakresy robót
lub materiałów zostaną ustalone przed ich realizacją
w zatwierdzonym przez zamawiającego protokole konieczności, a ich wartość zostanie
określona w oparciu o sporządzony przez wykonawcę kosztorys szczegółowy. Wykonawca do
sporządzenia kosztorysu szczegółowego przyjmie identyczne czynniki cenotwórcze,
jakie określił w kosztorysie ofertowym. Wycena powyższa zastąpi wycenę danej pozycji
określonej w kosztorysie ofertowym,
b) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT).
3)pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami:
a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację zamówienia,
b) zmiana osób pełniących samodzielne funkcje na budowie.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 10:00
8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu. Adres skrzynki e-puap: KsiaznicaCieszynska/SkrytkaESP
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-07 11:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-06

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
Termin realizacji zamówienia wynosi: 3 miesiące od momentu podpisania umowy, rozumiany
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jako data zgłoszenia gotowości przedmiotu umowy do odbioru końcowego zgodnie z wymogami
§13 ust. 1 umowy

2021-05-20 Biuletyn Zamówień Publicznych

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

