
Oznaczenie sprawy: ZSP5.26.2.2022
nr kor.:

Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5 W Gliwicach
OGŁASZA

postępowanie prowadzone w trybie podstawowym - wariant I (bez negocjacji) pod nazwą
Modernizacja obiektu - wymiana ogrodzenia i uzupełnienie ubytków w drodze dojazdowej

w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Gliwicach

Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 30-08-2022

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane
Modernizacja obiektu – wymiana ogrodzenia i uzupełnienie
ubytków w drodze dojazdowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Gliwicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 5 W GLIWICACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 361084052
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Kozielska 39
1.5.2.) Miejscowość: Gliwice
1.5.3.) Kod pocztowy: 44-121
1.5.4.) Województwo: śląskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki
1.5.7.) Numer telefonu: 32/237 99 50
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zsp5.gliwice.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zsp5gliwice.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka
budżetowa
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:
Modernizacja obiektu – wymiana ogrodzenia i uzupełnienie
ubytków w drodze dojazdowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Gliwicach
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-45e4d554-27d7-11ed-9071-8637ea33a6f9
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00324994/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-08-30 11:21
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00011783/03/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.1.2 Modernizacja obiektu – wymiana ogrodzenia i uzupełnienie ubytków w drodze dojazdowej w Przedszkolu
Miejskim nr
5 w Gliwicach
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
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2022-08-30 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
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://zsp5.bip.gliwice.eu/zamowieniaPubliczne
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)
komunikacja miedzy 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 oraz poczty elektronicznej
2) 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”,
3) 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 miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi
oraz Warunkach k o
r z y s t a n i a z e l e k t r o n i c z n e j p l a t f o r m y u s ł u g a d m i n i s t r a c j i p u b l i c z n e j ( e
PU A P ) https://www.gov.pl/web/gov/warunki-korzystania,
4) maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz
złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB,
5) za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania
na ePUAP.
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): Informacja zawarta w rozdziale 27. SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ZSP5.26.2.2022
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
Zamówieniem publicznym objęte są roboty remontowo-budowlane w zakresie modernizacji Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego nr 5 w Gliwicach pt. „Modernizacja obiektu – wymiana ogrodzenia i uzupełnienie ubytków
w drodze
dojazdowej w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Gliwicach” w ramach, którego przewiduje się:
1. Wymiana ogrodzenia zewnętrznego, bramy wjazdowej i furtki wraz z automatyką.
2. Uzupełnienie ubytków w drodze dojazdowej wewnętrznej
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podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Roboty budowlane
4.2.6.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
45000000-7 - Roboty budowlane
45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-11-30
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
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami
i ich znaczeniem:
Cena - 60,00
Gwarancja i rękojmia - 40,00
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:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz
okresu
realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja i rękojmia
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
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) Zdolność techniczna i zawodowa
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe
wykonanie
zamówienia, to znaczy Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie:
A) zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył realizację co najmniej
dwie roboty budowlane polegającą na wykonaniu prac remontowo-budowlanych na terenie czynnych obiektów
użyteczności
publicznej o wartości co najmniej 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
W przypadku podmiotów działających wspólnie doświadczenie podlega sumowaniu.
2. B) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osoby, w szczególności odpowiedzialne
3. za kierowanie robotami budowlanymi, tj.:
- kierownika robót posiadającego stosowne uprawnienia budowlane bez ograniczeń do wykonania robót
zawartych w opisie
przedmiotu zamówienia i co najmniej 5-letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w kierowaniu
robotami
budowlanymi oraz pełnienia funkcji kierownika budowy/kierownika robót.
Wskazane powyżej uprawnienia budowlane muszą być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz
Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przygotowania
zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadającym im ważnym
uprawnieniom
budowlanym, wydanym na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich



przepisów
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obowiązujących na terenie kraju, z którego pochodzi dana osoba, które w zakresie objętym zamówieniem
pozwalać będą na
pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w ww. specjalnościach.
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 zakresie
braku podstaw
wykluczenia - oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy
PZP (oraz art. 125 ust. 5 ustawy PZP – w sytuacji, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu
trzeciego) –
o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2A do SWZ.
Na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy PZP, oświadczenie, aktualne na dzień jego złożenia, składa Wykonawca
(Wykonawcy wspólnie
ubiegający się o zamówienie), którego (których) oferta została najwyżej oceniona,
w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 5 dni.
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu: 3) W
zakresie potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
• wykazu robót budowlanych wykonanych 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, daty, miejsca
wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane o treści ZAŁĄCZNIKA NR 4 do SWZ dla potwierdzenia warunku
określonego w rozdz. 8 lit
A), wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy
czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane zostały
wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -
inne odpowiednie
dokumenty.
• wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności
odpowiedzialnych za
kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
i doświadczenia
niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami – o treści ZAŁĄCZNIKA NR 5 do SWZ dla potwierdzenia spełnienia
warunku określonego
w rozdz. 8 lit B).
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
W celu zapoznania się z miejscem i zakresem rzeczowym robót objętych postępowaniem. Zamawiający
wymaga odbycia
przez Wykonawcę wizji lokalnej po wcześniejszym umówieniu się z Zamawiającym (kontakt w celu odbycia
wizji lokalnej
patrz punkt 12 SWZ. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami).
Zamawiający ustala terminy wizji na dzień 7 września 2022 w godzinach 15:30 – 16:30. i wymaga złożenie
potwierdzonego
przez Zamawiającego oświadczenia o jej odbyciu wg wzoru załącznik nr 8 do SWZ. Osoba reprezentująca
Wykonawcę musi
być upełnomocniona do tej czynności w oparciu
o dokumenty rejestrowane lub pełnomocnictwo przedłożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.
W przypadku braku odbycia wizji lokalnej Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 226 ust.1
pkt.18 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.



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: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcjum, wspólnicy
spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw
wykluczenia
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) Projekt umowy wraz z warunkami jej zmiany zawiera ZAŁĄCZNIK nr 3 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane
z realizacją

Zlecenie

30-08-2022 r.  Anna Milewska-Stempin
__________________________________
data oraz imię i nazwisko osoby udostępniającej ogłoszenie

Dyrektor Jednostki

30-08-2022 r.  Hanna Szczepaniak
__________________________________

data oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej
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