
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Baranów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019891

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek

1.5.2.) Miejscowość: Baranów

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-105

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.7.) Numer telefonu: 81 883 40 27

1.5.8.) Numer faksu: 81 883 40 41

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminabaranow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0c88607b-acc9-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00046126/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-05 10:13
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009206/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowości Baranów

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny Wojewodztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Dzialanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

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: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
https://epuap.gov.pl/wps/portal; oraz poczta elektroniczna: gmina@gminabaranow.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. 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 (nazwa adresata: Urząd Gminy w Baranowie
- /4694atgxqv/skrytka) oraz poczty elektronicznej adres e-mail: gmina@gminabaranow.pl .2. Ofertę,
oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci
elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf,
.doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3. 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”. 4.
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). 5. Maksymalny rozmiar plików
przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania
oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty,
wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
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dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 7.
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem "Formularza do złożenia, zmiany, wycofania ofert lub
wniosku" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.8. W postępowaniu o
udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (za wyjątkiem składania
ofert) w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji
odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji”
dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. 9. Zamawiający może również
komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej: gmina@gminabaranow.pl (nie
dotyczy składania ofert).10. Dokumenty elektroniczne (za wyjątkiem ofert), składane są przez
Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza
również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej:
gmina@gminabaranow.pl.Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania, opisany został w "Instrukcji
użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl.11. 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 r. poz. 2452) oraz w
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 r. poz. 2415).

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): 1. 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”, Zamawiający informuje, że: 1) Administratorem danych osobowych
jest: GMINA BARANÓWUL. RYNEK 1424-105 BARANÓWTel.: 81 883 40 272) Inspektor ochrony
danych osobowych w Urzędzie Gminy Barnów, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl .3) dane osobowe
przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji.4) odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp. 5) dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 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 danych osobowych bezpośrednio
dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia,
podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego
będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu
zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), 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 danych
osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO.8) osoby fizyczne posiadają:a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych
osobowych ich dotyczących.b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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
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żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 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, w przypadku uznania, że
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.9) nie przysługuje: a) w związku z art. 17
ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych
osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec
przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz pkt 3.15 RODO (obowiązek informacyjny)

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SG.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 597774,29 PLN

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

Zamówienie obejmuje rewitalizację zbiornika wodnego w miejscowości Baranów, w tym m.in.:1)
Umocnienie linii brzegowej zbiornika:a) Umocnienie skarpy północnego brzegu zbiornika za
pomocą schodkowych koszy gabionowych z drutu stalowego z powłoką antykorozyjną o średnicy
4,5 mm i oczkach 76,2x76,2 mm, wypełnionych kamieniem dolomitowym, łamanym lub ciętym
100-250 mm. Długość umocnienia - 62 mb, objętość koszy - 158 m3.b) Zagospodarowanie
skarpy od strony południowej bez zmiany jej kształtu (spadek ok. 20°). Skarpę wykończyć białym
otoczakiem lub innym niż biały, z zachowaniem jasnych kolorów - frakcja 4-6 cm, 15-30 cm (100
sztuk). Powierzchnia skarpy - ok. 450 m2.2) Wykonanie pomostu widokowegoZbudowanie
pomostu widokowego, nadwodnego z balustradą, z mieszanki tworzyw sztucznych imitujących
drewno, wychodzącego z miejsca istniejącego mnicha, na jego osi centralnej. Wymiary
konstrukcji: 11m x 2m + 7m x 2m = 36 m2. Konstrukcja na palach ze stali ocynkowanej
nierdzewnej.3) Odmulenie zbiornika – ok. 390 m3.4) Wykonanie nawierzchni utwardzonych:a)
ciągi piesze (alejki spacerowe, wejście na pomost, placyk) z betonowej kostki brukowej,
dwukolorowej (grafit i żółty) - 615 m2;b) nawierzchnia utwardzona z betonowych płyt ażurowych
- 75 m2 + 20 mb krawężników.5) Wykonanie elementów małej architektury:a) montaż ławek
parkowych - 8 sztuk,b) montaż śmietniczek - 8 sztuk,c) montaż 10 sztuk pergoli drewnianych,
zakotwiczonych na fundamencie,6) Urządzenie terenów zielonych:a) powierzchnia trawników –
1 460 m2, powierzchnia łąki kwietnej - 340 m2,b) nasadzenia: ilość drzew - 6 sztuk,7) Budowa
oświetlenia parkowegoa) linia kablowa oświetleniowa - jeden obwód kablowy YAKY 5x16 mm2 o
długości 150 m, z istniejącej szafki oświetleniowej, zasilający 4 sz. latarni;b) słupy oświetleniowe
parkowe z wysięgnikami i podwójnymi oprawami oświetleniowymi, źródło światła o mocy 70W,
fundamenty prefabrykowane F150/200, słupy i oprawy mają nawiązywać stylistyką do
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istniejącego oświetlenia parkowego po drugiej stronie ulicy Błotnej.8) Budowa systemu
monitoringu wizyjnego zbiornika wodnego, zapewniającego możliwość nieprzerwanej obserwacji
za pomocą kamer wraz z ciągłą, automatyczną rejestracją obrazów, z lokalizacją Centrum
Monitorowania w budynku Urzędu Gminy:a) wykonanie zasilania punktów kamerowych w
energię elektryczną linią kablową YAKY 4x16 mm2 w kanalizacji kablowej oraz instalacji
zasilającej nowoprojektowaną szafę serwerową wraz montażem skrzynki rozdzielczej;b) montaż
4 sztuk kamer zewnętrznych stałopozycyjnych na słupach oświetleniowych, w obudowie
hermetycznej; 2 anten umieszczonych na dachu budynku Urzędu Gminy połączonych ze stacją
bazową;c) montaż szafy serwerowej wraz z wyposażeniem (swich, rejestrator), w serwerowni
Urzędu Gminy.9) Obsługa geodezyjna zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiającego.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

32323500-8 - Urządzenia do nadzoru wideo

32562200-2 - Światłowodowe kable telekomunikacyjne

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-15

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: Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert przypisując im
odpowiednią wagę punktową: cena - 60%; okres gwarancji - 40%.

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: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.2) uprawnień do
prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub
finansowej:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.4) zdolności technicznej lub
zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:a) co najmniej 1 osobą,
która będzie kierownikiem budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, orazb) co najmniej 1 osobą, która
będzie kierowała robotami w branży elektrycznej, posiadającą uprawnienia budowlane do
kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.Warunek oceniony zostanie na podstawie
wykazu osób (załącznik nr 5 do SWZ), 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.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że
Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę
sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć
negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie
niepodlegania wykluczeniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu należy złożyć "Wykaz osób" skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia,
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 (według wzoru
określonego w załączniku nr 5 do SWZ).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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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 Rozdziale IX ust. 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. UWAGA: Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.4. Oświadczenia i
dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

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

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie uregulowanym w art.
454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym we Wzorze Umowy,tj.:1) termin wykonania umowy może
ulec przesunięciu w przypadku opóźnień wynikających z:a) przestojów i/lub opóźnień zależnych
od Zamawiającego,b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie
robót –zgłoszone Zamawiającemu i potwierdzone przez inspektora w dzienniku budowy,c)
poleceń inspektora nadzoru mających wpływ na termin wykonania, lecz nie wynikających z
uchybień Wykonawcy,d) wykopalisk uniemożliwiających prowadzenie robót,e) wystąpienia
istotnego błędu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian projektowych wynikających z
przyczyn niezależnych od Zamawiającego,f) konieczności uzyskania decyzji, uzgodnień i/lub
opinii mogących spowodować wstrzymanie robót z przyczyn niezależnych od Wykonawcyg)
przyczyn podanych w pkt 3,h) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od
Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia. Do
okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek
wystąpienia siły wyższej.2) w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego
zamówienia, dopuszcza się, za zgodą Zamawiającego, możliwość wykonania robót
budowlanych w inny sposób niż określono to w dokumentacji projektowej. Przedmiotowe zmiany
muszą być korzystne dla Zamawiającego i nie mogą prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia
Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robót może nastąpić w szczególności na skutek zmian
technologicznych spowodowanych na przykład następującymi okolicznościami:a) niedostępność
na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, b) pojawienie się na
rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji,c) pojawienie się nowszej technologii
wykonania zaprojektowanych robót,d) konieczność zrealizowania zamówienia przy
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zastosowaniu innych rozwiązań technicznych czy technologicznych niż wskazane w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy,e) stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w
gruncie lub błędów w dokumentacji projektowej,f) pozwolą osiągnąć obniżenie kosztów
eksploatacji, lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od przyjętych w dokumentacji
projektowej,g) są korzystne dla Zamawiającego na etapie realizacji umowy i przyniosą korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamówienia,h) wykonanie tych robót będzie niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.3) Zamawiający przewiduje dokonanie zmian w
umowie wynikających z:a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez
organy administracji lub inne podmioty niezbędnych do realizacji zamówienia decyzji,b) wydania
postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1
pkt 4 Prawa budowlanego,c) konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia
sądu lub organu, którego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,d) konieczności
zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich – w tym grup społecznych lub zawodowych
niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawierania umowy,e) kolizji z planowanymi
lub równolegle prowadzonymi przez Zamawiającego lub inne podmioty inwestycjami.4)
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany kierownika budowy/kierowników robót, przy czym
osoby zastępujące muszą posiadać odpowiednie uprawnienia, 6) w przypadku, gdy Wykonawca
w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy
dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom,7)
w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje
się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub
zwiększenia bądź zmniejszenia liczby podwykonawców.

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

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę przez miniPortal z wykorzystaniem ePUAP
wykorzystaniem :Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku".

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-24 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-22
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	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1.	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”, Zamawiający informuje, że: 1)	Administratorem danych osobowych jest: GMINA BARANÓWUL. RYNEK 1424-105 BARANÓWTel.: 81 883 40 272)	Inspektor ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Barnów, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl .3)	dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celach związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji.4)	odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. ustawy Pzp. 5)	dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 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 danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób fizycznych (w szczególności osób fizycznych skierowanych do realizacji zamówienia, podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną, np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie, członka organu zarządzającego oraz podmiotu będącego osobą fizyczną), 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 danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.8)	osoby fizyczne posiadają:a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych ich dotyczących.b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania 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. 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, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.9)	nie przysługuje: a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.b)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Patrz pkt 3.15 RODO (obowiązek informacyjny)
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	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
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	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
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	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający określił następujące kryteria oceny ofert przypisując im odpowiednią wagę punktową: cena - 60%; okres gwarancji - 40%.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
	5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
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	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy złożyć "Wykaz osób" skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, 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 (według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ).
	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: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających 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: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
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	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak
	7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
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