Ogłoszenie nr 2021/BZP 00012833/01 z dnia 2021-03-03

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa 16 tymczasowych budynków zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w Pogorzelicy, Gmina Rewal

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001208777
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: al. Papieża Jana Pawła II nr 22A
1.5.2.) Miejscowość: Szczecin
1.5.3.) Kod pocztowy: 70-453
1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin
1.5.7.) Numer telefonu: 91 4441202
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@usz.edu.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://usz.edu.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych uczelnia publiczna
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:

Budowa 16 tymczasowych budynków zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w Pogorzelicy, Gmina Rewal
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-44714a22-7c13-11eb-86b1-a64936a8669f
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00012833/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-03 13:54
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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: 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://usz.edu.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://platformazakupowa.pl/pn/usz
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Środkiemkomunikacji elektronicznej w niniejszym postępowaniu jest: a) Platforma, dostępna
podadresemhttps://platformazakupowa.pl/pn/usz i formularz Wyślij wiadomość (dostępny na
stroniepostępowania).Uwaga! Komunikat Wyślij wiadomość nie służy do składania ofert.
b)przetargi@usz.edu.pl w sytuacjach awaryjnych np. nie działania Platformy. Zamawiający
nieprzewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środkówkomunikacji elektronicznej. 2. Zaleca się, aby komunikacja z Wykonawcami odbywała się tylko
naPlatformie, a nie za pośrednictwem email. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania
iodbierania dokumentówelektronicznych opisane zostały w Regulaminie Platformy. 4.
Maksymalnyrozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy na Platformie
został podanyw instrukcji dlaWykonawców. 5. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków,
zawiadomieńoraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcieprzycisku „Wyślij wiadomość”, po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została
wysłana doZamawiającego. 6. Zamawiający rekomenduje przesyłanie danych w formatach
dopuszczalnychodpowiednimi przepisami prawa: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf.W celuewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystywanie
jednego z formatów: .zip.7Z.7. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka
osób, stosować podpisytego samego rodzaju.Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.
osobistym i kwalifikowanym możedoprowadzić do problemów w weryfikacji plików.8. Oświadczenie na
podstawie art. 125 ust. 1 składasię pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisemkwalifikowanym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.9.
Ofertę składa się pod rygoremnieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem kwalifikowanym,podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.10. Forma
dokumentów zgodnie z RozporządzeniemPrezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie
sposobu sporządzania i przekazywaniainformacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacjielektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
2021-03-03 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 00012833/01 z dnia 2021-03-03

są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: K-ZP.381.08.2021.IŁP
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

Budowa 16 tymczasowych budynków zakwaterowania turystycznego wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną na działce fragment dz. Nr 51/24, obręb 267, 0007 Pogorzelica, Gmina
Rewal
4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 200 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
4.3.2.) 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: 60,00
Kryterium 2
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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: czas realizacji
4.3.6.) Waga: 20,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja
4.3.6.) Waga: 20
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
Art. 109 ust. 1 pkt 5
Art. 109 ust. 1 pkt 7
Art. 109 ust. 1 pkt 8
Art. 109 ust. 1 pkt 9
Art. 109 ust. 1 pkt 10
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolność techniczna lub zawodowa:Minimalny poziom zdolności:Zamawiający uzna, że
wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte
wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej: jedną robotę
budowlaną o wartości co najmniej 1 500 000,00 złotych brutto, obejmującą budowę budynku lub
budynków wraz z instalacjami wewnętrznymi, oraz jedną robotę budowlaną obejmującą
budowę zewnętrznej sieci lub instalacji sanitarnej i elektrycznej o wartości minimum 200 000,00
zł brutto.
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:
a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;b)
oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art.
125 ust. 1 PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o
których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 PZP, oraz w art. 109 ust. 1 pkt 5-10 PZP
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5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) wykazu 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 i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały
wykonane, oraz 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 załącznik nr 3;b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług 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 – załącznik nr 4.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków
dowodowych:1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu oferty z wymaganiami
zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryterium „parametry
jakościowe”:a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom
opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych
elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ
(załącznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o równoważności –
zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 1, Dział III pkt. 10 SWZ, z którego będzie
wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez
zamawiającego w dokumentacji projektowej
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak
5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków
dowodowych:1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanego przedmiotu oferty z wymaganiami
zamawiającego określonymi w SWZ, które nie podlegają ocenie w ramach kryterium „parametry
jakościowe”:a) w przypadku, gdy oferta obejmuje rozwiązania równoważne rozwiązaniom
opisywanym w dokumentacji projektowej w zakresie rozwiązań, materiałów, urządzeń, innych
elementów, do oferty należy dołączyć ich zestawienie, zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ
(załącznikiem nr 1 do formularza oferty) wraz z dowodami świadczącymi o równoważności –
zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale 1, Dział III pkt. 10 SWZ, z którego będzie
wynikało, że oferowane roboty budowlane spełniają określone wymagania wskazane przez
zamawiającego w dokumentacji projektowej
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

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
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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:

Zgodnie z 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: 2021-03-19 08:30
8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/usz
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-19 10:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-16
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