Ogłoszenie nr 2021/BZP 00010293/01 z dnia 2021-02-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wymiana poszycia dachu w budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz ze wzmocnieniem jego
konstrukcji w Obornikach, ul A. Mickiewicza 3

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OBORNICKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 631258017
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. 11 Listopada 2A
1.5.2.) Miejscowość: Oborniki
1.5.3.) Kod pocztowy: 64-600
1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL418 - Poznański
1.5.7.) Numer telefonu: 61 2973100
1.5.8.) Numer faksu: 61 2973101
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: powiat@powiatobornicki.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: powiatobornicki.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:

Wymiana poszycia dachu w budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz ze wzmocnieniem jego
konstrukcji w Obornikach, ul A. Mickiewicza 3
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4e90ad4d-768e-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00010293/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-24 13:34
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001708/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Wymiana poszycia dachu w budynku Liceum Ogólnokształcącego wraz ze wzmocnieniem
jego istniejącej konstrukcji w Obornikach, ul. A. Mickiewicza 3 ącego
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

http://bip.powiatobornicki.pl/zamowienia
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/http://bip.powiatobornicki.pl/zamowienia
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Szczegółowy opis w rozdziale VI SWZ
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Starosta Obornicki inspektorem ochrony danych osobowych jest Jacek Krzyżaniak, kontakt: ; tel.
kom. 500 610 605 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o numerze
OR.272.4.2021 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 Pzp; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp,
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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; obowiązek
podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp; w
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO
prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do
sprostowania Pani/Pana danych osobowych;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od
administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których
mowa w art. 18 ust. 2 RODO;− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;Wykonawcy nie przysługuje:− 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;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W
przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679,
wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane
dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w
szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
konkursu.Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani
zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą.Wystąpienie z żądaniem, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.W przypadku
danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych,
prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679, są wykonywane w drodze żądania
skierowanego do Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: OR.272.1.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przewidywany zakres robót wraz kolejnością ich wykonania obejmuje w szczególności:rozbiórkę istniejącego pokrycia z dachówki ceramicznej karpiówki wraz z ich utylizacją w 100%,demontaż istniejącej stolarki okiennej,- demontaż rynien wraz z oceną ich stanu technicznego i
możliwością dalszego użycia - utylizację elementów nie nadających się do powtórnego
montażu,- demontaż i utylizacja podbitki dachowej w 100%,- demontaż istniejących łat w 100%
wraz z ich utylizacją,- komin ponad dachem wykazujący zbyt duże odchylenie od pionu,przegląd kominów na poziomie poddasza i w razie potrzeby uzupełnienie ubytków, - ponowną
ocenę odsłoniętych elementów więźby drewnianej, - dodatkowe wzmocnienia w postaci słupów
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podpierających wraz z mieczami pod konstrukcję wsporną wieży w środku dachu,- wykonanie
podpór montażowych dla wszystkich krokwi opierających się na dwóch skręconych płatwiach w
obrębie wieży,- zdemontowanie istniejących (wraz z utylizacją) i zamocowanie nowych płatwi,dokonanie wymiany murłat w południowej części dachu,- oczyszczenie lub wymian na nowe
elementów drewnianych, które w wyniku prowadzonych prac zostaną uszkodzone lub nie będą
nadawać się do ponownego użycia,- zabezpieczenie wszystkich nowych i istniejących
elementów więźby w zakresie p.poż i przeciw owadom,- oczyszczenie ociosywanych i
zaatakowanych z mączki,- rozpięcie membrany dachowej,- przybicie kontr łat dystansowych,przybicie nowych łat, - wykonanie pełnego deskowania w okolicach kominów wraz z nałożeniem
papy termozgrzewalnej,- wykonanie opierzenia z blachy cynkowo-tytanowej, - założenie nowych
rynien i rur spustowych z należytym łączeniem elementów opierzenia,- wykonanie nowego
pokrycia dachu z nowej dachówki ceramicznej karpiówki - wykonanie montażu stolarki okiennej
„wole oczka” oraz lukarn,- wykonanie robot tynkarskich,- demontaż i ponowne zaprojektowanie i
ułożenie instalacji odgromowej,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych, przedmiarze robót, stanowiących załączniki i jednocześnie integralną część SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-06-30
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: 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: 60,00
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin gwarancji
4.3.6.) Waga: 40,00
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
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SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ
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:
Wykonawcy zobowiązani są do złożenia wraz z ofertą oświadczenia według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2 do SWZ2. W zakresie warunku zdolności ekonomicznej i finansowej Zamawiający
wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia informacji banku lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków
finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej
złożeniem. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć ww. informacji składa inne
środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunku zdolności ekonomicznej i finansowej.3. W
zakresie warunku doświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona do złożenia – wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie. Dowodami 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. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3 do SWZ4. W
zakresie warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami skierowanymi do realizacji zamówienia
Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia wykazu
wskazującego osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na
temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Wzór wykazu osób
stanowi załącznik nr 4 do SWZ
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1) sytuacji ekonomicznej i finansowej,2) zdolności
technicznej lub zawodowej w zakresie:a) doświadczenia b) dysponowania osobami skierowanymi
przez Wykonawcę do realizacji zamówienia2. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowejO udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową
w wysokości: 500 000,- zł (pięćset tysięcy zł)3. Warunek doświadczeniaO udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że posiadają odpowiednie doświadczenie to jest, że w okresie
ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonali roboty budowlane polegające na remoncie lub wzniesieniu:
konstrukcji dachowej drewnianej wraz z pokryciem dachówką ceramiczną lub betonową o wartości co
najmniej 300 000,- zł. (trzysta tys. zł).4.Warunek dysponowania osobami skierowanymi przez
wykonawcę do realizacji zamówieniaO udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem
zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej2. W zakresie warunku zdolności ekonomicznej i
finansowej Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia
informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym
niż 3 miesiące przed jej złożeniem. Jeżeli Wykonawca z uzasadnionej przyczyny nie może złożyć ww.
informacji składa inne środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunku zdolności ekonomicznej i
finansowej.3. W zakresie warunku doświadczenia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta
zostanie najwyżej oceniona do złożenia – wykazu robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż
w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonane należycie.
Dowodami 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. Wzór wykazu robót stanowi załącznik nr 3
do SWZ4. W zakresie warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami skierowanymi do realizacji
zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę którego oferta zostanie najwyżej oceniona do złożenia
wykazu wskazującego osobę odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi wraz z
informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Wzór
wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SWZ
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Wykaz robót budowlanych załącznik do SWZ nr 3Wykaz osób skierowanych do realizacji
zamówienia załącznik do SWZ nr 4Informacji potwierdzającą zdolność ekonomiczną i finansową
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:

Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 5 000,00 zł
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
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: Nie
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-16 11:00
8.2.) Miejsce składania ofert: /POWIAT_OBORNICKI/SkrytkaESP, miniPortalu
https://miniportal.uzp.gov.pl ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal,
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-16 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane

