Ogłoszenie nr 2021/BZP 00148698/01 z dnia 2021-08-13

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE
NADLEŚNICTWO LWÓWEK ŚLĄSKI
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931023990
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Obrońców Pokoju 2
1.5.2.) Miejscowość: Lwówek Śląski
1.5.3.) Kod pocztowy: 59-600
1.5.4.) Województwo: dolnośląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL515 - Jeleniogórski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lwowek.wroclaw.lasy.gov.pl/
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

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:

Budowa kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cc7338bb-fc23-11eb-b885-f28f91688073
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00148698/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-13 13:15
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2021-08-13 Biuletyn Zamówień Publicznych

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

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00148698/01 z dnia 2021-08-13

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00073117/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

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

https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: a)
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 (załącznik nr 3 do SWZ) Wykonawca zobowiązany jest
podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczty elektronicznej, na który prowadzona będzie
korespondencja związana z postępowaniem.
b) Ofertę należy sporządzić w języki polskim. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty
opisany został w Instrukcji użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/. Ofertę
należy złożyć w oryginale.
c) Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w
celu utrzymania 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.
d) Do oferty należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p. w formie
elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej
podpisanej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami
stanowiącymi ofertę, o których mowa w rozdziale XI pkt 3 WZ.
e) Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składnia ofert. Wykonawca może przed upływem
terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób
wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie miniPortalu.
f) Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać
złożonej oferty.
9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania i wycofania
ofert):
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a) Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,
wniosków (innych niż opisanych w rozdziale VIII pkt 8. SWZ), zawiadomień oraz przekazywanie
informacji, odbywa się przy użyciu poczty elektronicznej lub za pośrednictwem dedykowanego
formularza: „Formularz do komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal.
We wszelkiej korespondencji Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem postępowania
wskazanym w SWZ.
b) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej,
email lwowek@wroclaw.lasy.gov.pl.
Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularz do
komunikacji” jako załączniki.
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): Stosownie do 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 osobowych)(Dz. Urz. UE L
119 z 04 maja 2016 r., str. 1 – „RODO”) Zamawiający informuje, iż administratorem danych osobowych
jest Nadleśnictwo Lwówek Śląski. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z
którym w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można skontaktować się za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod@comp-net.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: SA.270.106.2021
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

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku
kancelarii leśnictw Gradówek i Ubocze, wiaty gospodarczej, wraz z urządzeniami budowlanymi
związanymi z obiektem budowlanym, działka nr ewid. dz. nr 1274 obr. 0030 Niwnice, dz. 133,
132/6, 136/1, 14/2 obr. 0009 Gradówek jedn. ewid. 021203_5 gm. Lwówek Śląski.
4.2.6.) Główny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 8 miesiące
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4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę tego Wykonawcy
(Wykonawców), którego(rych) oferta uzyska najwyższą ilość punktów wyliczoną wg poniższego wzoru:
Pi = Pi (C) + Pi(G)
gdzie:
Pi łączna ilość punktów jakie otrzyma oferta badana (i);
Pi(C) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Cena”
Pi(G) ilość punktów jakie otrzymała oferta (i) za kryterium „Okres gwarancji jakości”
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: Gwarancja jakości
4.3.6.) Waga: 40
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;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
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Zamawiający nie stawia konkretnego warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w
postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. sytuacji finansowej.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli - Wykonawca
wykaże, że okresie zobowiązany jest wykazać iż w przeciągu ostatnich pięciu lat liczonych
wstecz od dnia, w którym upływa termin przed upływem terminu składania ofert
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał przynajmniej co
najmniej dwie roboty budowlane (przy czym przez jedną robotę budowlaną rozumieć należy
roboty wykonane na podstawie jednej umowy) polegające na budowie budynku o powierzchni
zabudowy nie mniejszej niż 40 m2 , o wartości brutto nie mniejszej niż 500 000,00 zł. każda, w
tym przynajmniej jeden o konstrukcji drewnianej.
b) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować
co najmniej jedną osobą na stanowisko kierownika budowy, posiadającą uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczeń
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:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w rozdziale XIII
pkt 1 i 2 SWZ oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w rozdziale XVIII pkt 2 Wykonawca składa wraz z ofertą na podstawie art. 125 ust. 1 u.p.z.p.
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia,
sporządzone wg załącznika nr 4 i 4a do SWZ.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w rozdziale XVIII pkt 2 SWZ Zamawiający działając na podstawie art. 274 ust. 1 PZP
wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,
nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych
środków dowodowych:
a) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień niezbędnych (numer oraz zakres uprawnień zapewniających prawo
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, z podaniem daty i pełnej podstawy
prawnej ich wydania) do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez
nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wzór wykazu osób
skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ)
b) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty,
miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - (wzór wykazu
wykonanych robót budowlanych stanowi załącznik nr 7 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: Tak
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6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Informacje ogólne:
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do
dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2 u.p.z.p.
2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku z następujących
formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) 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 (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Żaden z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z
postępowania. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale XVIII pkt 2 SWZ powinni spełniać łącznie
wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż warunek opisany w rozdziale XVIII pkt 2 ppkt 4) lit a)
SWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców.
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.Strony przewidują możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej
z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia.
1.1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy.
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczególności klęski żywiołowe i
udokumentowane warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację roboty:
b) zmiany będące następstwem działania osób trzecich, za których Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności
c) zmiany będące następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji technicznej.
1.2. Zmiana technologiczne oraz wysokości wynagrodzenia wykonawcy.
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w ofercie, dokumentacji
projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiałów lub urządzeń
b) pojawienie się na rynku materiałów, części lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na
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zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy
c) konieczność zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych i
technologicznych niż wskazane w ofercie, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania
d) zmiana ilości robót budowlanych wynikająca ze zmiany projektu, której nie przewidziano w
dniu zawarcia umowy, a jest konieczna do uzyskania efektu końcowego
e) zmiana na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane dot. zmiany w rozwiązaniach
projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji
robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy
f) zmiany które zostały dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują od założonych
rozwiązań.
g) zmiany zakresu zamówienia, w szczególności zwiększenia zakresu zamówienia poprzez
wprowadzenie robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a niezbędnych do
wykonania celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy.
1.3. Zmiany osobowe:
a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne,
legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami o których mowa w ustawie Prawo
budowlane
b) zmiana koordynatora lub osób odpowiedzialnych za nadzór nad prawidłowym wykonywaniem
zamówienia po stronie Zamawiającego
c) zmiana podwykonawcy z zastrzeżeniem, że jeśli Wykonawca w procedurze udzielenia
zamówienia publicznego, w wyniku którego zawarto umowę posłużył się doświadczeniem
podwykonawcy, nowy podwykonawca musi również wykazać się doświadczeniem
wymaganym przez Zamawiającego w SIWZ.
1.4. Pozostałe zmiany:
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ
b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy.
c) w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie
przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane
zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać
ten skutek, iż Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności
z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-02 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-02 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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