
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

„CZĘŚCIOWY REMONT BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W
BYDGOSZCZY” – z podziałem na 3 zadania/3 części – II postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY W BYDGOSZCZY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000820890

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mieczysława Karłowicza 26

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-092

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.7.) Numer telefonu: 052 341 94 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@womp.bydgoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.womp.bydgoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

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:

„CZĘŚCIOWY REMONT BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA MEDYCYNY PRACY W
BYDGOSZCZY” – z podziałem na 3 zadania/3 części – II postępowanie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6f4210bb-b28f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00051970/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-12 09:31

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
http://www.womp.bydgoszcz.pl/index.php?tresc=pr&id=62&p=5

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: 1. W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy
użyciu:1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem:https://miniportal.uzp.gov.pl/, 2) ePUAPu,
dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal Nazwa skrzynki epuap Zamawiającego:
WOMPBydgoszczoraz 3) poczty elektronicznej: sekretariat@womp.bydgoszcz.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z
SWZ

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z Rozdziałem XIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Postępowanie nr: WOMP-DA-3701/2/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak
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4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: 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:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26, z podziałem na 3 zadania/ 3 części: Zadanie
1/Część 1 – WOMP w Bydgoszczy- Remont holu głównego i rejestracji,Uwaga: − Roboty
budowlane umowy prowadzone będą w obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się
zorganizować je tak, aby nie narażać personelu i osób trzecich na niebezpieczeństwo i
uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.− W związku z trwającą pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2 w celu ograniczenia szerzenia się zakażenia należy zachować obowiązujący na
terenie WOMP reżim sanitarny.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części
zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, przedmiary robót – Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający
dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa
handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa
handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Podstawą do
określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości
robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter
pomocniczy.Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr
1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów
na każdą część składającą się na niniejsze zamówienie, zgodnie z projektowanymi
postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.Okres gwarancji i rękojmi 3 lata –
dotyczy każdej części Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp - dotyczy każdej części:Zamawiający wymaga na
podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)
dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji Zadania roboty:
przygotowawcze, rozbiórkowe, związane z tynkowaniem, malowaniem.W celu weryfikacji
zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku
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konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy,
odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych
wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 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: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający
będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1) „Cena” – C; 2) „Termin wykonania
zamówienia” – T.Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej
ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w
SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według zasad
opisanych w tabeli SWZ na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego przez Wykonawcę
w formularzu oferty (to jest 120 dni, lub 110 dni lub 100 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert: 1) „Cena” – C; 2) „Termin wykonania zamówienia” –
T.Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty
brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w
SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według
zasad opisanych w tabeli SWZ na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego przez
Wykonawcę w formularzu oferty (to jest 120 dni, lub 110 dni lub 100 dni).

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26, z podziałem na 3 zadania/3 części: Zadanie
2/Część 2 – WOMP w Bydgoszczy – Remont pomieszczeń i korytarzy,Uwaga: − Roboty
budowlane umowy prowadzone będą w obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się
zorganizować je tak, aby nie narażać personelu i osób trzecich na niebezpieczeństwo i
uciążliwości wynikające z prowadzonych robót.− W związku z trwającą pandemią koronawirusa
SARS-CoV-2 w celu ograniczenia szerzenia się zakażenia należy zachować obowiązujący na
terenie WOMP reżim sanitarny.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części
zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robót, przedmiary robót – Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający
dołożył wszelkich starań, aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa
handlowa firmy, towaru lub produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa
handlowa firmy, towaru lub produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Podstawą do
określenia ceny, ryczałtowej za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości
robót wynikające z tej dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter
pomocniczy.Szczegółowe obowiązki wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia
określają projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr
1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów
na każdą część składającą się na niniejsze zamówienie, zgodnie z projektowanymi
postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego.Okres gwarancji i rękojmi 3 lata –
dotyczy każdej części Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w
okolicznościach, o których mowa w art. 95 pzp - dotyczy każdej części:Zamawiający wymaga na
podstawie art. 95 ust. 1 pzp zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)
dotyczącego pracowników fizycznych wykonujących przy realizacji Zadania roboty:
przygotowawcze, rozbiórkowe, związane z tynkowaniem, malowaniem.W celu weryfikacji
zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia,
Zamawiający żąda przedstawienia w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub
podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, zawierającego
informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o
pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane
Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do
żądania od wykonawcy w każdym czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za
zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku
konieczności wprowadzenia zmian w składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca
powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający
uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy,
odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych
wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni
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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: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający
będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1) „Cena” – C; 2) „Termin wykonania
zamówienia” – T.Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej
ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w
SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według zasad
opisanych w tabeli SWZ na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego przez Wykonawcę
w formularzu oferty (to jest 120 dni, lub 110 dni lub 100 dni).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

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

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert: 1) „Cena” – C; 2) „Termin wykonania zamówienia” –
T.Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty
brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w
SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według
zasad opisanych w tabeli SWZ na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego przez
Wykonawcę w formularzu oferty (to jest 120 dni, lub 110 dni lub 100 dni).

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

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest częściowy remont budynku Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26, z podziałem na 3 zadania/ 3 części: Zadanie
3/Część 3 - WOMP w Bydgoszczy – Remont klatki schodowej.Uwaga: − Roboty budowlane
umowy prowadzone będą w obiekcie czynnym i Wykonawca zobowiązuje się zorganizować je
tak, aby nie narażać personelu i osób trzecich na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikające z
prowadzonych robót.− W związku z trwającą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 w celu
ograniczenia szerzenia się zakażenia należy zachować obowiązujący na terenie WOMP reżim
sanitarny.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części zamówienia zawierają:
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiary robót
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– Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający dołożył wszelkich starań,
aby w opisie przedmiotu zamówienia nie znalazła się żadna nazwa handlowa firmy, towaru lub
produktu. Jeśli w dokumentach zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub
produktu, ma ona wyłącznie charakter informacyjny. Podstawą do określenia ceny, ryczałtowej
za przedmiot zamówienia jest dokumentacja projektowa oraz ilości robót wynikające z tej
dokumentacji. UWAGA: Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.Szczegółowe obowiązki
wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określają projektowane postanowienia
umowy w sprawie zamówienia publicznego - Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków
Zamówienia. Zamawiający przewiduje zawarcie odrębnych umów na każdą część składającą się
na niniejsze zamówienie, zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy w sprawie
zamówienia publicznego.Okres gwarancji i rękojmi 3 lata – dotyczy każdej części Wymagania w
zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art.
95 pzp - dotyczy każdej części:Zamawiający wymaga na podstawie art. 95 ust. 1 pzp
zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności
polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974
r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) dotyczącego pracowników fizycznych
wykonujących przy realizacji Zadania roboty: przygotowawcze, rozbiórkowe, związane z
tynkowaniem, malowaniem.W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub
podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez
zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia
w szczególności: oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracę, zawierającego informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko
zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres
obowiązków pracownika. Powyższe zostanie przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu
zawarcia umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy w każdym
czasie realizacji przedmiotu zamówienia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii
umowy o pracę zatrudnionego pracownika. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w
składzie zespołu wykonującego prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. W
trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących
czynności wskazane powyżej. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania
prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o
przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

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

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 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: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający
będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1) „Cena” – C; 2) „Termin wykonania
zamówienia” – T.Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej
ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w
SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według zasad
opisanych w tabeli SWZ na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego przez Wykonawcę
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w formularzu oferty (to jest 120 dni, lub 110 dni lub 100 dni).

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: Termin wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający będzie kierował się
następującymi kryteriami oceny ofert: 1) „Cena” – C; 2) „Termin wykonania zamówienia” –
T.Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty
brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w
SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według
zasad opisanych w tabeli SWZ na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego przez
Wykonawcę w formularzu oferty (to jest 120 dni, lub 110 dni lub 100 dni).

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy składający ofertę wspólnie składają: Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z
postępowania-wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 3 do SWZ
składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie w trybie art. 117 ust. 4 ustawy pzp w związku z art.
117 ust. 2 i 3 jako oświadczenie w treści oferty.
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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:
Zmiany umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie
zamówienia publicznego - zał. nr 1 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: 2021-05-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP WOMPBydgoszcz i udostępnionego również na
miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 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: Przy wyborze oferty najkorzystniejszej dla każdej części Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: 1)	„Cena” – C; 2)	„Termin wykonania zamówienia” – T.Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie całkowitej ceny oferty brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w SWZ.Ocena punktowa w kryterium „Termin wykonania zamówienia” dokonana zostanie według zasad opisanych w tabeli SWZ na podstawie terminu wykonania zamówienia wskazanego przez Wykonawcę w formularzu oferty (to jest 120 dni, lub 110 dni lub 100 dni).
	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: Termin wykonania zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	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: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	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: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	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: 2021-05-27 10:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP WOMPBydgoszcz i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-05-27 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-06-25



