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I.

ZAMAWIAJĄCY

Zamawiającym jest :
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
Polskiej Akademii Nauk
ul. Wybickiego 7A
31-261 Kraków
Strona internetowa Zamawiającego: https://min-pan.krakow.pl/
adres poczty elektronicznej: centrum@min-pan.krakow.pl
Skrzynka podawcza ePUAP Zamawiającego: /IGSMiE/SkrytkaESP
II.
1.

Tryb udzielenia zamówienia
1)
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.2019 ze
zm.) zwanej w dalszej części specyfikacji „Ustawą” lub „Pzp”.
2)

2.

3.

POSTĘPOWANIE

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 pkt 1 o wartości
szacunkowej zamówienia nie większej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 139 000 euro
euro,

Miejsce Publikacji ogłoszenia o zamówieniu
1)
Biuletyn Zamówień Publicznych
2)

Strona internetowa prowadzonego postępowania: https://min-pan.krakow.pl/

3)

Adres strony internetowej, na której udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz
inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:
https://min-pan.krakow.pl/

4)

Miniportal urzędu Zamówień Publicznych https://miniportal.uzp.gov.pl/

Oznaczenie postępowania
1)
Postępowanie oznaczone jest jako: Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego przy
realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek
laboratoryjno-biurowy (nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami
postojowymi, wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz
przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A,
Kraków.
2)

Wszelka korespondencja oraz dokumentacja w tej sprawie będzie powoływać się na powyższe
oznaczenie.

3)

Zamawiający zastrzega, iż zgodnie z art. 310 Pzp może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub
części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
III.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
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1.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego przy realizacji inwestycji
pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe
skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem
komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4
(część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków” (zwanej dalej także Inwestycją).

2.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
1)

pełnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego we wszystkich niezbędnych branżach, nad
wykonaniem robót budowlanych w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem oraz specyfikacją istotnych warunków zamówienia na realizację Inwestycji,
umową pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą Inwestycji;

2)

reprezentowania Zamawiającego przy rozliczeniu rzeczowym realizowanej Inwestycji;

3)

współdziałania z Generalnym Wykonawcą Inwestycji w celu realizacji zamierzenia polegającego na
rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy
(nowe skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym
układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr
359/5 i 359/4 (część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków, zgodnie z specyfikacją
istotnych warunków zamówienia na realizację Inwestycji, umową pomiędzy Zamawiającym a
Generalnym Wykonawcą Inwestycji.

3.

Zakres Robót budowlanych będących przedmiotem nadzoru określa specyfikacją istotnych warunków
zamówienia na realizację Inwestycji (w tym PFU), umowa pomiędzy Zamawiającym a Generalnym
Wykonawcą Inwestycji.

4.

Szczegółowy opis inwestycji zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia na realizację Inwestycji
(w tym PFU) oraz umowa pomiędzy Zamawiającym a Generalnym Wykonawcą Inwestycji.

5.

Wymagania stawiane Wykonawcy:
Szczegółowe wymagania stawiane Wykonawcy zostały określone w Szczegółowym zakresie prac
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ oraz w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia na realizację Inwestycji oraz umową pomiędzy Zamawiającym a Generalnym
Wykonawcą Inwestycji stanowiącymi integralną cześć Załącznika nr 1 do SWZ.

6.

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

7.

Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówień podwykonawcom. W formularzu oferty- załącznik nr 2 do
SIWZ- należy podać zakres zamówienia powierzony podwykonawcom oraz firmy podwykonawców,
którym wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.

8.

Szczegółowe obowiązki dotyczące podwykonawców ujęte zostały we wzorze umowy- załącznik nr 7 do
SIWZ.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego.

9.
10.

Zamawiający dopuszcza powierzenie zamówień podwykonawcom. W formularzu oferty- załącznik nr 2 do
SWZ- należy podać zakres zamówienia powierzony podwykonawcom oraz firmy podwykonawców.
IV.

INFORMACJA O OFERTACH CZĘŚCIOWYCH I WARIANTOWYCH ORAZ WYMAGANIA W
ZAKRESIE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY
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1.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Powodem niedokonania podziału zamówienia
na części są następujące okoliczności faktyczne: Podział groziłby nadmiernymi trudnościami technicznymi
oraz nadmiernymi kosztami wykonania zamówienia. Potrzeba skoordynowania działań różnych
wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia (dotyczące różnych branż zamówienia)
mogłaby poważnie zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia a także niemożliwe byłoby wskazanie
granic odpowiedzialności pomiędzy różnych wykonawców, w tym m.in. z tytułu gwarancji i rękojmi .

2.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 Ustawy.

3.

Zgodnie z zapisami art. 95 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności
konieczne do realizacji umowy (w tym czynności administracyjnych, kontrolnych, nadzorczych) będą
zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawców na podstawie przepisów prawa pracy. Obowiązek ten
nie obejmuje osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4.

W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę/ dalszego
Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
wskazane w pkt 3.

5.

W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty dotyczące Wykonawcy lub Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy, z których bezspornie wynika, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy
o pracę (zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia
umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika), w szczególności:
1)
2)

oświadczenia zatrudnionego pracownika,
oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
pracę,
3)
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,
4)
innych dokumentów
Zamawiający nie przewiduje wymagań w zakresie zatrudniania osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt
2 ustawy.

6.

7.

Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

8.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

9.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań.

11.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12.

Zamawiający nie przewiduje złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

13.

Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, o których mowa
w art. 94.
V.

1.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W 214 UST. 1
PKT 7

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień podobnych.
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VI.
1.

MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga świadczenia usługi w okresie od dnia podpisania umowy przez cały okres realizacji
inwestycji do dnia zakończenia i odbioru robót budowlanych. Przewidywany termin zakończenia robót
budowlanych: 26 miesięcy od dnia zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a Generalnym
Wykonawcą Inwestycji (ww. umowa została zawarta dnia 25.08.2020 r.).

2.

Miejsce wykonania zamówienia:
Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku biurowego o budynek laboratoryjno-biurowy (nowe
skrzydło) z garażem podziemnym, naziemnymi miejscami postojowymi, wewnętrznym układem
komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną oraz przebudową wjazdu, na działkach nr 359/5 i 359/4
(część) obr. 44 Krowodrza, ul. Wybickiego 7A, Kraków.
VII.

1.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
określone w art. 112 Pzp, dotyczące:
1)
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

2)

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów;

3)

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;
sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4)

Zamawiający nie określa warunku udziału w tym zakresie;
zdolności technicznej lub zawodowej;
1) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonawca spełni warunek, jeżeli:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał:
a) co najmniej jedną usługę polegającą na kierowaniu budową lub pełnieniem nadzoru
inwestorskiego nad realizacją budowy lub przebudowy budynku użyteczności publicznej o
powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 2 000 m2 w okresie w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie.,
b) co najmniej dwie usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy
lub przebudowy obejmujących prace polegające na wykonaniu węzła ciepła i chłodu zasilanego
pompami ciepła z gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy minimum 100 kW każda, w okresie
w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie;
2) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. wykonawca spełni warunek, jeżeli skieruje do
wykonania zamówienia co najmniej następujące osoby:
a)

Inspektora nadzoru w specjalności w specjalności robót budowlanych:

- posiadającego co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku
kierownika budowy lub inspektora nadzoru robót konstrukcyjno – budowlanych,
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- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
b)

Inspektora nadzoru w specjalności robót sanitarnych:

- posiadającego co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru Robót Sanitarnych, w tym co
najmniej jednej budowie obejmującej wykonanie instalacji pompy ciepła/ zespołu pomp ciepła z
gruntowym dolnym źródłem zasilania o mocy minimum 100 kW,
- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i
kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c)

Inspektora nadzoru w specjalności robót elektrycznych:

- posiadającego co najmniej 36 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru Robót Elektrycznych,
- uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami elektrycznymi w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Wykażą, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia
warunków określonych w art. 108 ust. 1 Pzp oraz art. 109 ust.1 pkt 1, 4 Pzp.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 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.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 mogą
spełniać łącznie, zaś warunek, o którym mowa w ust. 2 musi być spełniony przez każdego wykonawcę
samodzielnie.
Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie
(zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ), z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu
warunków i braku podstaw do wykluczenia oraz podmiotowe środki dowodowe składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Wykonawca zobowiązany jest wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 rozdziału VII SWZ i brak podstaw do
wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 2 rozdziału VII SWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły “spełnia – nie
spełnia”.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają
spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego
zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu.
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10.

11.

Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację
podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
VIII.

1.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych w Rozdziale VII ust.1 i
ust. 2 SWZ wykonawca dostarcza z ofertą:
1)

2.

INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ORAZ INNYCH
DOKUMNETACH LUB OŚWIADCZENIACH, JAKICH MOŻNA ŻĄDAĆ OD WYKONAWCY

oświadczenie wykonawcy, a w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - każdy z nich składa osobne oświadczenie(zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 3 do SWZ):
a)

potwierdzające, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu;

b)

potwierdzające, że zachodzi względem niego brak podstaw do wykluczenia;

2)

oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli wykonawca powołuje się na zasoby w celu
wykazania spełnienia warunków udziału), potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego
podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim
wykonawca powołuje się na jego zasoby (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ);

3)

zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich zasobów – jeżeli
Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na
zdolnościach innych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 6 do SWZ. Zamawiający
wymaga aby zobowiązanie potwierdzało, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostepniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów i określa w
szczególności:
a)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

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.

Oświadczenia i dokumenty, jakie zobowiązany będzie złożyć wykonawca (po złożeniu oferty), którego
oferta zostanie najwyżej oceniona, lub inni wykonawcy w przypadkach, o których mowa w art. 274
ust. 2 Pzp, aktualnych na dzień ich złożenia:
1)

wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich (dla warunku określonego w pkt VII 1.4) 1)a) SWZ 3 lat, dla
warunku określonego w pkt VII 1.4) 1)b) SWZ 6 lat), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów
określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
7
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usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie
powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wzór stanowi załącznik nr 4a do SWZ ;

3.

2)

wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami – wzór stanowi załącznik nr 4b do SWZ;

3)

oświadczenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), 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 - wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2020 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.
IX.

1.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
X.

1.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Wymagania ogólne
1)
2)

2.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wymagane specyfikacją dokumenty i oświadczenia
sporządzone w języku obcym powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
3)
Ofertę wykonawca sporządza pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej. Formularz oferty
oraz dokumenty sporządzane przez Wykonawcę powinny być podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione
do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.
4)
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5)
Szczegółowy sposób oraz formę i postać, w której należy złożyć ofertę, oświadczenia i dokumenty
opisano w rozdziale XII SWZ.
Zawartość oferty i sposób jej przedstawienia:
Oferta powinna zawierać:
1)
Formularz ofertowy – sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ. Wykonawca wskazuje
w formularzu oferty: łączną cenę brutto, VAT, długość okresu gwarancji oraz pozostałe wymagane
informacje;
2)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty lub inny dokument, z którego wynika umocowanie do
podpisania oferty. Pełnomocnictwa należy przedłożyć w oryginale opatrzone kwalifikowanym
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3.

4.

podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii poświadczonej
notarialnie kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3)
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, do oferty musi być
załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania
w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa
należy przedłożyć w oryginale opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub kopii poświadczonej notarialnie kwalifikowanym podpisem
elektronicznym;
4)
Zestaw oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII SWZ,
Tajemnica przedsiębiorstwa
1)
Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy Pzp: Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649), jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o
których mowa w art. 222 ust. 5.
2)
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16
kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę
przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym jego
oznaczeniem „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami
stanowiącymi jawną część skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP). Pliki powinny być
odrębnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.
Zmiana lub wycofanie oferty
1)

2)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany
ani wycofać złożonej oferty.
XI.
SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.

Ofertę wraz z załącznikami (a także oświadczenie o zmianie bądź wycofaniu oferty) można złożyć tylko za
pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany i wycofania oferty dostępnego na ePUAP i
udostępnionego również na miniPortalu.

2.

Termin składania ofert upływa w dniu 25.06.2021 r., godz. 11:00 (czasu lokalnego)
XII.

INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH
ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ INFORMACJE O
WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I
ODBIERANIA KORESPONDENCJI ELEKTRONICZNEJ

1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

2.

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 oraz
poczty elektronicznej pod adresem: fras@min-pan.krakow.pl, z tym, że ofertę wraz z załącznikami (a także
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oświadczenie o zmianie bądź wycofaniu oferty) można złożyć tylko za pośrednictwem formularza do
złożenia, zmiany i wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3.

Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz
przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem
wyjątków określonych w ustawie, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej zgodnie z
Rozporządzeniem 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.
poz. 2452), zwane dalej Rozporządzeniem.

4.

Postępowanie, którego dotyczy SWZ oznaczone jest numerem referencyjnym: AF-272-2/2021
Wykonawcy zobowiązani są każdorazowo powoływać się w korespondencji na numer referencyjny
Postępowania.

5.

W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres e-mail, na
które prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

6.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi
posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia,
zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

7.

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 oraz Regulaminie ePUAP.

8.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

9.

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.

10.

Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne
są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu. Identyfikator niniejszego postępowania to:
RIR.271.1.3.2021. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w
miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.

11.

Złożenie oferty:
1)

Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty
lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do
zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w
szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać
adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

2)

Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

3)

Ofertę, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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12.

4)

Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”,
dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/.

5)

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.

6)

Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za
pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na
ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany
w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

7)

Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani
wycofać złożonej oferty.

Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):
1)

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami
w szczególności składanie oświadczeń, (innych niż wskazanych w pkt 11), 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 elektronicznej).

2)

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty email:
fras@min-pan.krakow.pl.

3)

13.

Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do
komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych 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 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. z 2020 poz. 2415) oraz
regulaminu korzystania z miniportalu.uzp.gov.pl.

Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
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14.

Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym
oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo sporządza się w postaci elektronicznej, w
formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005
r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568,
695, 1517 i 2320).

15.

Informacje, inne niż określone w ust. 14, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci
elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z
dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako
tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, o których mowa w Rozporządzeniu.

16.

Ofertę należy przygotować i złożyć w języku polskim. W przypadku składania dokumentów (Podmiotowe
środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia)
sporządzonych w języku innym niż polski należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów. W przypadku
wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający może
żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski pobranych oświadczeń lub
dokumentów.

17.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub
dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio wykonawcy, wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na
zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym
zasoby na takich zasadach, zwane dalej "dokumentami potwierdzającymi umocowanie do
reprezentowania", zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż wykonawca, wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
zwane dalej "upoważnionymi podmiotami", jako dokument elektroniczny, Wykonawca przekazuje ten
dokument.

18.

Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa,
powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym jego oznaczeniem „Załącznik stanowiący
tajemnicę przedsiębiorstwa” i podpisaniem.

19.

Podmiotowe środki dowodowe powinny być złożone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30.12.2020 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:

20.

Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż wykonawca (np. właściwy do
jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument elektroniczny – wykonawca przekazuje
ten dokument,

21.

Jeżeli dokument został wystawiony przez podmiot upoważniony inny niż wykonawca (np. właściwy do
jego wydania organ administracyjny lub sądowy) jako dokument papierowy – wykonawca przekazuje
elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem,
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22.

Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. wykonawcę, wystawcę referencji) w formie
elektronicznej z podpisem elektronicznym kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub osobistym –
przekazuje się ten dokument,

23.

Jeżeli dokument został wystawiony przez inny podmiot (np. wykonawcę, wystawcę referencji) jako
dokument papierowy – wykonawca przekazuje elektroniczną kopię dokumentu poświadczoną za
zgodność z oryginałem.

24.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez podpisanie podpisem elektronicznym
kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego
odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia dokonuje notariusz lub wykonawca
(członek konsorcjum, podmiot udostępniający zasoby – odpowiednio w zakresie dokumentów, które
każdego z nich dotyczą).

25.

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji,
opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów
zawartych w tym pliku właściwym podpisem.

26.

W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach
niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni
kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP.
XIII.

KOLEJNOŚĆ PODEJMOWANIA CZYNNOŚCI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

1.

Po złożeniu ofert zamawiający dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omyłek zgodnie z art. 223.

2.

Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych. Jeżeli wykonawca nie złożył
tych środków wraz z ofertą lub są one niekompletne lub zwierają błędy Zamawiający wezwie do ich
uzupełnienia.

3.

Po dokonaniu badania i oceny ofert, Zamawiający zgodnie z art. 274 ustawy Pzp wezwie wykonawcę, który
złożył najwyżej oceniony ofertę do przedstawienia podmiotowych środków dowodowych.
XIV.

1.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:
1)

2.

OSOBY UPRAWNIONE DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Beata Fraś – tel.+48 660-012-011 e-mail: fras@min-pan.krakow.pl.

Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści SWZ. Zamawiający jest obowiązany
udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert,
pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb i wymagań wpłynął
do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
XV.

SPOSÓB OBLICZENIA CENY

1.

Wykonawca podaje w ofercie łączną cenę ryczałtową za realizację przedmiotu zamówienia (cenę brutto),
stawkę, wartość podatku VAT, długość okresu gwarancji i inne wymagane informacje.

2.

Cena ryczałtowa musi zawierać wszystkie koszty Wykonawcy i opłaty związane z realizacją Zamówienia.
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3.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zobowiązany jest w ofercie wskazać nazwy towarów
lub usług wraz z podaniem ich wartości bez kwoty podatku, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do powstania obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego oraz stawkę podatku, która
zgodnie z wiedza wykonawcy będzie miała zastosowanie.

4.

Wykonawca podaje cenę brutto w złotych polskich zawierającą podatek od towarów i usług w wymaganej
przepisami wysokości, z zastrzeżeniem pkt. 3. oraz kwotę podatku VAT. Wykonawca zobowiązany jest
podać ceny z dokładnością do 1 grosza.

5.

Zasady rozliczeń pomiędzy zamawiającym i wykonawcą zostały ujęte we wzorze umowy (załącznik nr 7)
XVI.

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

1.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2021 r. godz. 12:00 (czasu lokalnego).

2.

Zamawiający najpóźniej przed otwarciem ofert udostępni na stronie prowadzonego postępowania
informacje, o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.

W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w
terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii

4.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1)

nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

2)

cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
XVII.

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca zostanie związany złożoną ofertą do dnia 24.07.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu
związania oferta jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.
XVIII.
KRYTERIA OCENY OFERT OPIS KRYTERIÓW I WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.

Przy ocenie ofert zamawiający będzie kierował się kryteriami, tj. kryterium ceny (znaczenie kryterium 60 pkt), doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia (znaczenie kryterium 40 pkt). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów
uzyskanych przez tę ofertę w dwóch kryteriach.

2.

W kryterium cena Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie ceny oferty podanej w formularzu
oferty na podstawie poniższego wzoru:

3.

cena najniższa
liczba punktów oferty ocenianej = ------------------------------- x
60 pkt
cena badana
W kryterium doświadczenie osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający
dokona oceny ofert na podstawie doświadczenia osoby skierowanej do realizacji przedmiotu
zamówienia (Inspektor nadzoru w specjalności instalacyjnej sanitarnej) podanego w pkt 3 formularza
oferty. Maksymalnie w tym kryterium można uzyskać 40 punktów (40%).
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Zamawiający przyzna dodatkowe punkty za każde powyżej 36 miesięcy dodatkowe doświadczenie
Inspektora nadzoru w specjalności instalacyjnej sanitarnej wg poniższej tabeli:
Dodatkowe doświadczenie osoby Inspektor nadzoru w specjalności
instalacyjnej sanitarnej na stanowisku kierownika budowy lub
kierownika robót lub inspektora nadzoru Robót Sanitarnych
Od 36 miesięcy do 48 miesięcy doświadczenia na stanowisku
kierownika budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru
Robót Sanitarnych
powyżej 48 miesięcy i nie więcej niż 60 miesiące doświadczenia na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub
inspektora nadzoru Robót Sanitarnych
powyżej 60 miesięcy i nie więcej niż 72 miesięcy doświadczenia na
stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub
inspektora nadzoru Robót Sanitarnych
powyżej 72 miesięcy doświadczenia na stanowisku kierownika
budowy lub kierownika robót lub inspektora nadzoru Robót
Sanitarnych

Liczba punktów
przyznawana ofercie
Wykonawcy
0 pkt

10 pkt

20 pkt

40 pkt

Wykonawcy w pkt 3 formularza oferty wpisują doświadczenie inspektora nadzoru
w specjalności instalacyjnej sanitarnej na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót lub
inspektora
nadzoru robót sanitarnych, na
podstawie
którego otrzymają
punkty
w kryterium doświadczenie osoby skierowanej do realizacji przedmiotu zamówienia.
Okresy doświadczenia ww. osoby pokrywające się ze sobą (poprzez wykonywanie funkcji na kilku
robotach budowlanych w tym samym czasie) nie będą sumowane.
Zamawiający, określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza
odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia
2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 220).
W przypadku braku wskazania w formularzu oferty osoby o odpowiednim doświadczeniu lub
kwalifikacjach, Zamawiający przyzna ofercie zero punktów w danym kryterium.
Ocena w kryterium w pkt XVIII.3. SIWZ nastąpi w oparciu o informacje podane w pkt 3 formularza
ofertowego, przy czym osoba wskazana do pełnienia funkcji inspektora w specjalności instalacyjnej
sanitarnej w formularzu oferty musi następnie zostać wskazane na potwierdzenie spełniania warunku
udziału w wykazie osób, w przypadku wezwania wykonawcy na podstawie art. 274. ustawy Pzp.

XIX.

1.

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO,
KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI TEJ UMOWY.

Postanowienia umowy zawarto w załączniku nr 7 do SWZ - Wzór umowy.
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2.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w
zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w załączniku nr 7 do SWZ.

3.

Postanowienia, które wprowadzone zostaną do umowy, zawierają informacje w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych
danych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.
XX.

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

1.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę.

3.

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców na zasadach
określonych w art. 253 Pzp.

4.

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostanie ono przesłane przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej bądź 10 dni jeżeli zostanie ono przesłane w inny sposób.

5.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w ust. 6 jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta
lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności zamawiającego wymienione w art. 513 lub w
następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

6.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania
umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w
postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

7.

O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
XXI.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
5% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie przed podpisaniem umowy.

2.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone wg wyboru Wykonawcy w jednej lub
w kilku następujących formach;
1)

w pieniądzu – przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Bank
Gospodarstwa Krajowego nr 36 1130 1150 0012 1266 6620 0001

2)

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

3)

gwarancjach bankowych,

4)

gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5)

3.

4.

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie :
1)

70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez
Zamawiającego za należycie wykonane,

2)

30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub
gwarancji.

Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez inne podmioty,
o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiębiorczości, muszą nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązywać poręczyciela lub
gwaranta do zapłaty kwoty pieniężnej na pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości
odpowiadającej kwocie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
XXII.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z działem IX Pzp.

2.

Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 515 ust. 2 lit. a
albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
XXIII.

1.

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH POZYSKANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO W DOKUMENTACH SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (M.IN. OFERTA,
OŚWIADCZENIA, DOKUMENTY NA POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU)

Zamawiający informuje, na podstawie art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (RODO), że:
1)

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Instytut Gospodarki
Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, ul. J. Wybickiego 7A, 31-261 Kraków, tel./fax: (+48) 12 63233-00/(+48) 12 632-35-24 adres email: centrum@min-pan.krakow.pl, reprezentowany przez
Dyrektora Instytutu – prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Galosa, prof. IGSMiE PAN. Inspektorem ochrony
danych osobowych jest Pani Maria Grala, kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych jest
możliwy pod adresem: inspektorODO@min-pan.krakow.pl tel.: (+48 12) 617-16-25;

2)

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

3)

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, bankom, operatorom
pocztowym, podmiotom świadczącym dla Administratora usługi prawne, doradcze, podatkowe
oraz podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne oraz innym podmiotom uprawnionym
na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 74) przez określony czas (art. 78);
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4)

Dane osobowe przechowywane są przez Administratora dla celów archiwizacyjnych, zgodnie z
wewnętrznymi ustaleniami, jak również do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub
obrony przez ewentualnymi roszczeniami;

5)

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu z zastrzeżeniem, że:
a)

6)

Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w
sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą;
b)
W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania
danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;
c)
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 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 4.05.2016, str. 1, z późn. zm.)),
zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków
ochrony prawnej, o których mowa w SWZ, do upływu terminu na ich wniesienie,
W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

7)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z
postępowaniem o udzielenie zamówienia,

8)

Decyzje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany. Administrator nie profiluje danych osobowych,

9)

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.

Wykaz załączników do SWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4a
Załącznik nr 4b
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7

Szczegółowym zakresie prac Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wraz załącznikami,
Formularz oferty,
Oświadczenie o braku przesłanek wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wzór,
Wykaz usług– wzór,
Wykaz osób – wzór,
Oświadczenie o grupie kapitałowej– wzór,
Zobowiązanie podmiotu trzeciego
Wzór umowy
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