
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

˜Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy placu Marii
Konopnickiej 7

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜POWIAT SZYDŁOWIECKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 670223215

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜pl. Marii Konopnickiej 7

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Szydłowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 26-500

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ +48 617 70 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ powiat@szydlowiecpowiat.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

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:

˜Remont sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy placu Marii
Konopnickiej 7

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-32cb70d1-ccf1-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00082114/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 13:50
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

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 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
˜http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

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: ˜miniPortal, który dostępny jest pod
adresem https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP dostępny pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
oraz poczty elektronicznej powiat@szydlowiecpowiat.pl Adres strony internetowej :
http://www.bip.szydlowiecpowiat.akcessnet.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ̃ 3. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się przy użyciu:- miniPortalu, dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ - złożenie ofert-
oraz poczty elektronicznej, na adres: powiat@szydlowiecpowiat.pl4. Adres skrzynki podawczej
Zamawiającego ePUAP: /9538hqdqgn/skrytka5. 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” oraz do „Formularza do komunikacji”.6. 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), dostępnych pod linkiem: https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal 1. Wykonawca
składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty” 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 (tj. postać elektroniczna opatrzona
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym
(profil zaufany ePUAP) lub podpisem osobistym (za pomocą czytnika warstwy elektronicznej dowodu
osobistego).4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji
użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
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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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych
jest Powiat Szydłowiecki;2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można
się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane
będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.4. odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z
udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO.8. posiada Pani/Pan:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych
Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie
administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub
daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub
daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b) na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień
umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz
jego załączników);c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego);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; 10.
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla
przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ̃ RI.272.28.2021

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
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przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane na zadaniu inwestycyjnym pn. „Remont
sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7”2.
Przedmiotem zamówienia są prace ogólnobudowlane związane z remontem sali konferencyjnej
w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu przy placu Marii Konopnickiej 7. W zakres zamówienia
wchodzi:1) zabezpieczenie, urządzenie i odpowiednie oznakowanie terenu budowy/robót,2)
demontaż (uprzątnięcie z pomieszczenia) istniejących mebli oraz pozostałych elementów
wyposażenia i wystroju pomieszczenia sali konferencyjnej,3) wykonanie robót demontażowych i
rozbiórkowych,4) właściwe przygotowanie podłoża pod wykonanie planowanych robót,5)
wymiana okien balkonowych (5 szt.),6) wymiana drzwi wejściowych do pomieszczenia (2 szt.),7)
wymiana instalacji oświetlenia i gniazd,8) wymiana instalacji nagłośnienia,9) wymiana instalacji
centralnego ogrzewania,10) wykonanie remontu podłogi, ścian (w tym gzymsu) i sufitu (wraz ze
zmianą lokalizacji otworów wentylacji grawitacyjnej),11) wykonanie instalacji klimatyzacyjnej,12)
wykonanie instalacji audio video,13) montaż elementów wykończeniowych i dekoracyjnych,14)
dostarczenie i montaż podestu drewnianego,15) uprzątnięcie terenu robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ̃ 5 miesiące

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

4.3.2.) 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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ̃ okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082114/01 z dnia 2021-06-14

2021-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy - Roboty budowlane



lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
˜a) Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje, co najmniej 2 roboty budowlane polegające na
budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej
250.000,00 zł brutto. b) Wykonawca dysponuje, albo będzie dysponował w okresie realizacji
zamówienia, co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych
– uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych, oraz która
pełniła funkcję kierownika budowy przy realizacji minimum jednej inwestycji obejmującej budowę
lub przebudowę budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto.c)
min. jedną osobą (która będzie pełniła funkcję kierownika robót elektrycznych) posiadającą
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w
zakresie, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub
odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców zagranicznych – uprawnienia
budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej wskazanych.d) min. jedną osobą
posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności
instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i
kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a w przypadku Wykonawców
zagranicznych – uprawnienia budowlane do kierowania robotami równoważne do wyżej
wskazanych.

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: ˜a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat (licząc wstecz od dnia, w który upływa termin składania ofert), a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i
miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, 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 – w odniesieniu do warunku
określonego w Rozdz. V pkt 1 lit. a).- Wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 4 do SWZb) Wykazu
osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za
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
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osobami - w odniesieniu do warunków określonych w Rozdz. V pkt 1 lit. b-d).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
˜1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy
złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SWZ 2. Wadium może
być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach
bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o
których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.).3. Wadium wnoszone
w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego:PKO S. A. O/Szydłowiec nr
rachunku: 93 1240 5732 1111 0010 1736 3825z adnotacją: „Wadium - Znak sprawy:
RI.272.28.2021”4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu
środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu
składania ofert.5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których
mowa w pkt 2 lit. b) – d) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej. 6. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie
niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu z
wadium.7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadku wniesienia wadium
w formie gwarancji lub poręczenia, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z
żądaniem zapłaty wadium, w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy.8.
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności:1) Upływu terminu związania ofertą2) Zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego3) Unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność
unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.9. Zamawiający, niezwłocznie, nie
później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium Wykonawcy:1)
Który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert2) Którego oferta została
odrzucona3) Po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza4) Po unieważnieniu postępowania, w przypadku, gdy nie
zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego
wniesienia.

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 wspólnie ubiegający się o zamówienie ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Pełnomocnictwo musi być złożone
wraz z ofertą.2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, który wykonają roboty budowlane, do
realizacji których te zdolności są wymagane. 3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia do oferty dołączają oświadczenie,
z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy. (oświadczenie, o
którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy)4) W odniesieniu do podstaw wykluczenia z
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postępowania, każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi oddzielnie
udokumentować, że nie podlega wykluczeniu z postępowania, natomiast w odniesieniu do
pozostałych oświadczeń i dokumentów Wykonawcy ci mogą złożyć jeden wspólny dokument.
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania i o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu.5) Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem
konsorcjum (liderem).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
˜1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 454 i 455 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
strony dopuszczają możliwość wprowadzania zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia którejkolwiek z
następujących okoliczności: 1) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2
ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, przez którą należy
rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze stron, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia,
które nastąpiło po dniu wejścia w życie umowy, w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski
żywiołowe, strajki oraz akty władzy i administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi występowania okoliczności
siły wyższej, 2) przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może
nastąpić w przypadku skierowania przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego żądania
wstrzymania robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia lub wydania zakazu
prowadzenia robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia przez organ administracji
publicznej lub eksploatorów infrastruktury, o ile żądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z
przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, przy czym przedłużenie terminu
realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie robót budowlanych lub zakazano prowadzenie robót budowlanych 3)
przedłużenie terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w
przypadku wystąpienia kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w
dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi przez innego wykonawcę, przy
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną Wykonawcy na
usunięcie kolizji z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbę dni niezbędnych do wykonania robót przez innego wykonawcę – o ile
usunięcie kolizji wymagać będzie przedłużenia terminu realizacji; 4) przedłużenie terminu
realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku wystąpienia
konieczności wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian, powodujących wstrzymanie lub
przerwanie robót budowlanych, stanowiących przedmiot zamówienia, przy czym przedłużenie
terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnień (ustaleń) z właściwymi organami,
uzyskania opinii właściwych organów oraz wydania decyzji przez właściwe organy, przy czym
wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie może skutkować zwiększeniem (zmianą)
zakresu świadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowiącej załącznik nr 3 do umowy
oraz zwiększeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1, 5) przedłużenie
terminu realizacji zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1, może nastąpić w przypadku
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wystąpienia warunków geologicznych lub hydrologicznych odmiennych od założonych w
dokumentacji projektowej i powodujących konieczność wstrzymania robót lub konieczność ich
wykonania przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwiązań technicznych, przy
czym przedłużenie terminu realizacji zamówienia nastąpi o liczbę dni niezbędną do
wyeliminowania utrudnień związanych z ich wystąpieniem, 6) zmiana wartości kwot
przeznaczonych na realizację zamówienia, o których mowa w § 5 ust 1 może nastąpić w
przypadku uzyskania przez Zamawiającego dofinansowania przedmiotowej inwestycji. Ze
względu na ograniczoną ilość znaków pozostałe rodzaje i zakresy zmian umowy oraz warunki
ich wprowadzenia znajdują się w paragrafie 19 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 6 do
SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ̃ https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby
wykonawców:
˜cena brutto, okres gwarancji i rękojmi

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

˜Klauzula waloryzacyjna1. Strony przewidują możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy
zgodnie z poniższymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych
z realizacją zamówienia ulegną zmianie:1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia
odbywać się będzie w oparciu o miesięczny wskaźnik zmian cen produkcji budowlano-
montażowej liczony w stosunku do miesiąca poprzedniego publikowany przez Prezesa GUS na
podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach
udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, ustawy o Banku Gospodarstwa
Krajowego oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. poz. 545, z późn. zm.) dla Budynków
administracyjno-biurowych PKOB 1220 = zwany dalej wskaźnikiem GUS 2) kwoty
wynagrodzenia wykonawcy waloryzowane będą (po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 4 i
kolejnych) na wg stanu na koniec każdego okresu rozliczeniowego;3) waloryzacja następuje
jedynie wówczas, gdy średnia wskaźnika GUS za okres rozliczeniowy wyniesie powyżej 105%,
tj. o ile wartość B we wzorze wskazanym w pkt 5) wyniesie powyżej 105%; 4) waloryzacja
odbywa się na uzasadniony wniosek strony który może zostać złożony jedynie w przypadku, gdy
zmiana cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona
wnioskująca zobowiązana jest wykazać odpowiednimi dowodami; 5) strona po spełnieniu
przesłanek wskazanych w pkt 2-4 może w ciągu 10 dni roboczych po opublikowaniu wskaźnika
GUS obejmującego ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego złożyć wniosek o zmianę
wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy w stosunku do określonej w harmonogramie w
wysokości wynikającej z wyliczenia:A x (B – 105%) = CGDZIE: A – wartość prac wykonanych w
danym okresie rozliczeniowym potwierdzonych w dokumentacji budowy; B – średnia
arytmetyczna wskaźnika GUS z miesięcy objętych danym okresem rozliczeniowym; C - wartość
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zmiany wynagrodzenia za dany okres rozliczeniowy. 6) strona składając wniosek o zmianę
powinna przedstawić w szczególności: a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany
wynagrodzenia; b) dowody na to, że zmiana kosztów materiałów lub usług miała wpływ na koszt
realizacji zamówienia; c) dowody na to, że wyliczona do wniosku wartość materiałów i innych
kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed
okresem objętym wnioskiem; 7) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy,
dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż 1% w
stosunku do pierwotnej wartości umowy. 8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp
wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy.
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	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 danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że: 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Szydłowiecki;2. administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy pzp.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy pzp przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisanych ustawy pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.8. posiada Pani/Pan:a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);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; 10. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
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