
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na
rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch

zabytkowych kamienic.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7781028941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 5

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-895

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: +48531978670

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michalina.kowalczyk@wsb.poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsb.pl/poznan

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Beneficjent realizujący projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

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:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na rewitalizacji
obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78b69b44-a1f3-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037927/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 08:40

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: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Rewitalizacja obszaru u zbiegu Ratajczaka, Kościuszki w Poznaniu, w tym remont dwóch
zabytkowych kamienic przy ul. Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia
Przedsiębiorczości Społecznej nr RPWP.09.02.01-30-0001/17-00

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
www.wsb.pl/poznan

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: 1.
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”. 2. 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). 3. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Oferta oraz
oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczenia innego podmiotu, sporządzone w sposób określony Załącznikami Nr 4 -6 SWZ muszą
być złożone w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć
folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie taki folder powinien zostać
skompresowany do formatu .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za
pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty
składające się na ofertę. Szczegółowe informacje dotyczące komunikowania się oraz sposobu
składania dokumentów zostały zawarte w SWZ.
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3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: 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:

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”, 2. Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych
osobowych jest Wyższa Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w
Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań; 3. W przypadku pytań dotyczących
przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym
Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.poznan.pl4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania i udzieleniem
zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji
polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch
zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia
Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu
przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka, numer ref. ZP/01/2020, prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2021

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: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu
zamówienia:

Zamawiający określił wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, zgodnie z art. 101
ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na podstawie Programu Funkcjonalno –
Użytkowego (w tym koncepcji wielobranżowej) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z
zagospodarowaniem terenu oraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w ramach rewitalizacji
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obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic
przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości
Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul.
Kościuszki i ul. Ratajczaka.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
Programie Funkcjonalno – Użytkowym wraz ze wszystkimi załącznikami, stanowiącym Załącznik
nr 1 do SWZ.3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy znajduje się w dokumentacji
przetargowej, w szczególności w projekcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45111213-4 - Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45113000-2 - Roboty na placu budowy

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków

45211350-7 - Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych

45212340-1 - Roboty budowlane w zakresie sal wykładowych

45212350-4 - Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistycze

45262300-4 - Betonowanie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie
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71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71223000-7 - Usługi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektów budowlanych

71242000-6 - Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71251000-2 - Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków

71315000-9 - Usługi budowlane

71318100-1 - Usługi inżynieryjne w zakresie oświetlenia sztucznego i naturalnego w obiektach
budowlanych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321000-4 - Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji
budowlanych

71326000-9 - Dodatkowe usługi budowlane

71327000-6 - Usługi projektowania konstrukcji nośnych

71332000-4 - Geotechniczne usługi inżynieryjne

71351914-3 - Usługi archeologiczne

71420000-8 - Architektoniczne usługi zagospodarowania terenu

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 490 dni

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: Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według
wzoru:Ki = KC + KDPkd + KDPp,gdzie:Ki – łączna ilość punktów uzyskana przez ocenioną ofertę,KC –
łączna ilość punktów przyznanych za kryterium Cena (C)KDPkd - łączna ilość punktów przyznanych za
kryterium, Doświadczenie Personelu – kierownik budowy (DPkd),KDPp - łączna ilość punktów
przyznanych za kryterium Doświadczenie Personelu – projektant koordynator (DPp).Zamawiający uzna
za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyżej
wskazanym wzorem.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu (DPkb) – Kierownik budowy

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji
zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu (DPp) – Projektant – koordynator

4.3.6.) Waga: 5

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.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz
spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują
środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00
złotych (słownie: pięć milionów PLN) 1.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy posiadają umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z
prowadzoną działalnością na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6.000.000,00 złotych (słownie:
sześć milionów PLN).− Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego
zamówienia mogą spełniać ten warunek łącznie. − Jeśli, ww. wartości podane w dokumentach
będą w walutach inne niż PLN będą przeliczane wg średniego kursu NBP na dzień zamieszenia
ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.2. zdolności
technicznej i zawodowej:2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy
wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali/wykonali co najmniej 1 (jedną)
wielobranżową dokumentację projektową w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy
obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru, dla których wydana została decyzja o
pozwoleniu na budowę a wartość robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww.
projekty wynosiła minimum 6.000.000 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN), obejmującą co
najmniej prace w specjalności- konstrukcyjno - budowlanej, - elektrycznej w zakresie sieci,
instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - instalacyjnej w zakresie sieci,
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instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i
gazowych.2.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w
okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali/wykonali co najmniej 2 (dwie) zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone roboty budowlane o wartości robót co
najmniej 6.000.000 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN) każda, polegających na
remoncie, przebudowie lub rozbudowie, obiektu wpisanego do ewidencji zabytków lub rejestru
zabytków, obejmujących co najmniej prace w specjalności:- konstrukcyjno - budowlanej, -
elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, -
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych,
wentylacyjnych i gazowych.2.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawca, który
wykaże, że dysponuje lub na czas realizacji przedmiotu zamówienia będzie dysponował
zespołem osobowym zdolnym do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. posiadającymi
odpowiednie wyksztalcenie i uprawnienia, składającym się z:2.3.1. Projektanta – koordynatora,
posiadającego aktualne uprawnienia do projektowania w branży architektonicznej bez
ograniczeń oraz doświadczenie (nabyte w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu
składania ofert) polegające na zaprojektowaniu co najmniej 1 wielobranżowej dokumentacji
projektowej w zakresie remontu, przebudowy lub rozbudowy obiektu wpisanego do ewidencji
zabytków lub rejestru, dla których wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę, a wartość
robót budowlanych, które zostały wykonane w oparciu o ww. dokumentację projektową wynosiła
minimum 6.000.000 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN) 2.3.2. Kierownika Budowy:a)
posiadającego uprawienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń,
o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.
1333 z pózn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie
uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub uznane przez właściwy organ, zgodnie z
ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 220 z pot. zm.) oraz
uprawnienie do kierowania pracami przy zabytkach nieruchomych zgodnie z art. 37c ustawy z 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamib) posiadającego co najmniej 8-letnie
doświadczenie na stanowisku kierownika budowyc) posiadającego doświadczenie (nabyte w
okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert) w kierowaniu robotami jako
kierownik budowy w ramach realizacji minimum 2 inwestycji o wartości robót budowlanych
minimum 6.000.000,00 PLN brutto (słownie: sześć milionów PLN) każda, polegających na
remoncie bądź przebudowie budynku wpisanego do rejestru zabytków (zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)d) posiadającego
doświadczenie w kierowaniu robotami jako kierownik budowy w ramach realizacji minimum 1
inwestycji o wartości robót budowlanych minimum 6.000.000,00 PLN brutto (słownie: sześć
milionów PLN), polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie budynku w trybie
"zaprojektuj i wybuduj",2.3.3. Kierownika prac konserwatorskich i prac restauratorskich:a)
posiadającego kwalifikacje, o których mowa w art. 37a ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia
magisterskie, w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytkówb) oraz
która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych
studiów magisterskich przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich,
pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach
wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do
jednej z kategorii, o których mowa w art. 14a ust. 2 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 282 z poz. zm.). c) posiadającego doświadczenie w pracach
konserwatorskich i restauratorskich przy polichromiach, sztukateriach i detalu
architektonicznym.

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:
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Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, którego wzór
stanowi załącznik Nr 4 do SWZ (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy
Pzp)Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia,
spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące
wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w
zakresie dysponowania środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż
5.000.000,00 złotych, Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub
zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,- w
zakresie posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną
działalnością na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6.000.000,00 złotych, Wykonawca przedłoży
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej
tego ubezpieczenia;w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowejw zakresie
warunku określonego w Rozdziale V pkt 2.1. SWZ:- wykaz wielobranżowych dokumentacji
projektowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8a do SWZ) wykonanych nie wcześniej
niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych szczegółowo w Rozdziale V pkt 2.1. SWZ oraz
załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, w zakresie warunku
określonego w Rozdziale V pkt 2.2. SWZ:- wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 8b do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z
załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w zakresie
warunku określonego w Rozdziale V pkt 2.3.1. SWZ:- wykaz osób (projektant - koordynator)
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 wraz z wykazem usług
wykonanych przez projektanta w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9a do SWZ)w zakresie warunku określonego w
Rozdziale V pkt 2.3.2. SWZ:- wykaz osób (kierownik budowy) 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, a w zakresie doświadczenia kierownika budowy wykaz kierowanych
przez niego robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed
upływem terminu składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9b do SWZ)w zakresie
warunku określonego w Rozdziale V pkt 2.3.3. SWZ:- wykaz osób (kierownik prac konserwatorskich i
prac restauratorskich) 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 (zgodnie ze wzorem
stanowiącym załącznik nr 9c do SWZ)Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Zamawiający nie żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
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Wykonawca w ramach oferty składa: - Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według
wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ;- Harmonogram Rzeczowo – Finansowy (HRF
stanowi treść oferty) sporządzony zgodnie ze wzorem i instrukcją zawartą w Załączniku Nr 3 do
SWZ;- oświadczenia, o których mowa w Rozdziale VII pkt 1 SWZ, sporządzone w sposób
określony Załącznikami Nr 4 -6 SWZ;- pełnomocnictwa - w przypadku wykonawcy wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego;- dokumenty potwierdzające umocowanie do
reprezentowania wykonawcy dla osoby składającej (podpisującej) ofertę, jeżeli jej umocowanie
nie wynika wprost z CEIDG lub KRS;- wykaz doświadczenia kierownika w ramach kryteriów
oceny ofert – wykaz robót budowlanych kierowanych przez kierownika budowy sporządzony
zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10a do SWZ;- wykaz doświadczenia projektanta -
koordynatora w ramach kryteriów oceny ofert – wykaz usług wykonanych przez projektanta
sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 10b do SWZ- Jeżeli dotyczy,
dodatkowo do oferty należy dołączyć wyjaśnienia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa, jeżeli
Wykonawca składa wraz z ofertą informacje / dokumenty stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa.- W przypadku przedłożenia informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, winien w
sposób niebudzący wątpliwości zastrzec, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazać, że
zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje, o których mowa w
zdaniu poprzednim powinny zostać załączone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym
zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Nie mogą stanowić
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje jawne na podstawie Ustawy Pzp i innych przepisów-
Oferta winna być podpisana przez Wykonawcę lub w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie przez ustanowionego przez nich, zgodnie z art. 58 ust. 2 Ustawy
Pzp pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. - Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu
wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia innego podmiotu,
sporządzone w sposób określony Załącznikami Nr 4 -6 SWZ muszą być złożone w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.- Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub
podpisu zaufanego. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien
stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie taki folder
powinien zostać skompresowany do formatu .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania).
W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder
zawierający dokumenty składające się na ofertę. - Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi
być złożone w oryginale w takiej samej formie jak składana oferta. Dopuszcza się także złożenie
elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w
formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14
lutego 1991 r. Prawo o notariacie, które to poświadczenia notariusz opatruje kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego
uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona
przez osobę umocowaną. Szczegółowe informacje w SWZ.

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. Wykonawca obowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 100 000, 00 zł (sto tysięcy
złotych 00/100). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej
lub w kilku z form, w zależności od wyboru Wykonawcy, tj. w: 1) w pieniądzu, przelewem na
rachunek bankowy Zamawiającego, 2) w gwarancjach bankowych; 3) w gwarancjach
ubezpieczeniowych; 4) w 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). 3. Jeżeli wadium jest wnoszone w
formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub
poręczenia, w postaci elektronicznej. Wadium należy dołączyć do oferty. Oznaczenie
beneficjenta składanych gwarancji wadialnych:Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu ul.
Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznańzarejestrowana w Ewidencji Uczelni
Niepublicznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod liczbą porządkową „47”NIP:
778-10-28-9414. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, Wykonawca dołączy do
oferty potwierdzenie dokonanego przelewu wniesienia wadium z zaznaczeniem, że wpłata
dotyczy przedmiotowego postępowania. 5. Wadium musi obejmować cały okres związania
ofertą. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy przelać na rachunek bankowy Zamawiającego
prowadzony w Banku BNP Paribas Bank Polska SA o numerze: 73 1750 1019 0000 0000 0161
1739 z adnotacją: „Wadium. Znak ref. postępowania: ZP/01/2021”7. Zamawiający uzna wymóg
wniesienia wadium za spełniony, jeżeli: 1) przed upływem terminu składania ofert rachunek
bankowy Zamawiającego zostanie uznany kwotą wadium (w przypadku wnoszenia wadium w
pieniądzu); 2) dokument wadium będzie zawierał co najmniej elementy wymienione w pkt. 8
poniżej i jego oryginał zostanie złożony zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 3 przed
upływem terminu składania ofert (w przypadku wadium w formie innej niż pieniężna). 8.
Dokument wadium winien zawierać co najmniej następujące elementy: 1) nazwę i dokładny
adres gwaranta (poręczyciela), 2) określenie nazwy postępowania, dla którego wystawiany jest
dokument, 3) zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do nieodwołalnej i bezwarunkowej, na
pierwsze żądanie, wypłaty beneficjentowi (Zamawiającemu) oznaczonej kwoty pieniężnej
odpowiadającej wysokości ustalonego wadium, w przypadku zaistnienia którejkolwiek z
okoliczności wymienionych w art. 98 ust. 6 Ustawy Pzp, 4) zobowiązanie gwaranta
(poręczyciela) do wypłacenia pełnej kwoty wadium w terminie nie dłuższym niż 21 dni licząc od
otrzymania od Zamawiającego pierwszego pisemnego wezwania do zapłaty, 5) okres ważności
wadium - który nie może być krótszy niż termin związania ofertą wskazany w SWZ, 6)
wskazanie, że do rozstrzygania wszelkich sporów zastosowanie będzie miało prawo polskie, 7)
wskazanie, że wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego (Beneficjenta). Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Zgodnie z SWZ

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 wprowadzenia zmian do postanowień Umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach
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przewidzianych w art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wystąpienia okoliczności
określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2 do SWZ.

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: 2021-05-12 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia
oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty
opisany został w "Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 12:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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2021-04-22 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane


	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7781028941
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: Powstańców Wielkopolskich 5
	1.5.2.) Miejscowość: Poznań
	1.5.3.) Kod pocztowy: 61-895
	1.5.4.) Województwo: wielkopolskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań
	1.5.7.) Numer telefonu: +48531978670
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michalina.kowalczyk@wsb.poznan.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wsb.pl/poznan
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-78b69b44-a1f3-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037927/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-22 08:40
	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: Tak
	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	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: 1. 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”. 2. 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). 3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 4. Oferta oraz oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia innego podmiotu, sporządzone w sposób określony Załącznikami Nr 4 -6 SWZ muszą być złożone w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, Wykonawca powinien stworzyć folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie taki folder powinien zostać skompresowany do formatu .zip (bez nadawania mu haseł i bez szyfrowania). W kolejnym kroku za pośrednictwem Aplikacji do szyfrowania Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. Szczegółowe informacje dotyczące komunikowania się oraz sposobu składania dokumentów zostały zawarte w SWZ.
	3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: 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:
	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”, 2.	Zamawiający informuje, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wyższa Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 61-895 Poznań; 3.	W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu praw, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych: iod@wsb.poznan.pl4.	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przeprowadzeniem postępowania i udzieleniem zamówienia publicznego na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji polegającej na rewitalizacji obszaru u zbiegu ulic Ratajczaka i Kościuszki, w tym remoncie dwóch zabytkowych kamienic przy ulicy Ratajczaka w kontekście stworzenia Centrum Kształcenia Przedsiębiorczości Społecznej, na dz. nr 2/3, 2/5 i 2/6, ark. 46, obręb Poznań, położonej w Poznaniu przy ul. Kościuszki i ul. Ratajczaka, numer ref. ZP/01/2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/01/2021
	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: Tak
	4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 490 dni
	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: Łączna ilość punktów uzyskanych przez ofertę zostanie obliczona według wzoru:Ki = KC + KDPkd + KDPp,gdzie:Ki – łączna ilość punktów uzyskana przez ocenioną ofertę,KC – łączna ilość punktów przyznanych za kryterium Cena (C)KDPkd - łączna ilość punktów przyznanych za kryterium, Doświadczenie Personelu – kierownik budowy (DPkd),KDPp - łączna ilość punktów przyznanych za kryterium Doświadczenie Personelu – projektant koordynator (DPp).Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która uzyska największą ilość punktów obliczonych zgodnie z powyżej wskazanym wzorem.
	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: 80,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu (DPkb) – Kierownik budowy
	4.3.6.) Waga: 15,00
	Kryterium 3
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie personelu (DPp) – Projektant – koordynator
	4.3.6.) Waga: 5
	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
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	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: Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ, którego wzór stanowi załącznik Nr 4 do SWZ (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp)Oświadczenie, o którym mowa powyżej, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujące wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: w odniesieniu do warunku sytuacji ekonomicznej lub finansowej - w zakresie dysponowania środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 5.000.000,00 złotych, Wykonawca przedłoży informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,- w zakresie posiadania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 6.000.000,00 złotych, Wykonawca przedłoży dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia;w odniesieniu do warunku zdolności technicznej lub zawodowejw zakresie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2.1. SWZ:- wykaz wielobranżowych dokumentacji projektowych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8a do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, określonych szczegółowo w Rozdziale V pkt 2.1. SWZ oraz załączeniem dowodów określających czy zostały wykonane należycie, w zakresie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2.2. SWZ:- wykaz robót budowlanych (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8b do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w zakresie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2.3.1. SWZ:- wykaz osób (projektant - koordynator) 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 wraz z wykazem usług wykonanych przez projektanta w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9a do SWZ)w zakresie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2.3.2. SWZ:- wykaz osób (kierownik budowy) 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, a w zakresie doświadczenia kierownika budowy wykaz kierowanych przez niego robót budowlanych wykonywanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9b do SWZ)w zakresie warunku określonego w Rozdziale V pkt 2.3.3. SWZ:- wykaz osób (kierownik prac konserwatorskich i prac restauratorskich) 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 (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 9c do SWZ)Szczegółowe informacje zostały zawarte w SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	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:
	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
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	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
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-05-12 12:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty" dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w "Instrukcji użytkownika", dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-12 12:30
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



