
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Samorządowy Zakład Budżetowy Miejski Zarząd Budynków
Mieszkalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271518876

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Tysiąclecia 20

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-303

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: +48 (32) 260-86-52

1.5.8.) Numer faksu: +48 (32) 264-27-67

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mzbm.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzbm.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Samorządowy Zakład Budżetowy

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Zarządzanie Nieruchomościami

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:

Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów w zasobach gminnych.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1eb8c2ff-8ae9-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00020769/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-22 11:18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000819/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Awaryjne zabezpieczanie przecieków z dachów

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://mimiportal.uzp.gov.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl,
https://epuap.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal 2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do
komunikacji.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji
elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal
dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP.4.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie miniPortalu oraz zobowiązuje
się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego Regulaminu. 5. Maksymalny rozmiar
plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia i wycofania oferty oraz
do komunikacji wynosi 150 MB. 6. Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125
ust.1 Pzp, podmiotowych środków dowodowych, przedmiotowych środków dowodowych oraz innych
informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu, przyjmuje się datę ich
przekazania na ePUAP.7. W postępowaniu o udzielenie zamówienia korespondencja elektroniczna
(inna niż oferta Wykonawcy i załączniki do oferty) odbywa się elektronicznie za pośrednictwem
dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz
do komunikacji). Korespondencja przesłana za pomocą tego formularza nie może być szyfrowana. We
wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem ogłoszenia (BZP).8. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za
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pomocą poczty elektronicznej, e-mail: przetargi@mzbm.com.pl9. Dokumenty elektroniczne,
oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do korespondencji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również
możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail przetargi@mzbm.com.plSposób
sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 30 grudnia 2020r.

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): Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych
osobowych, opisana została w rozdz. XXXIX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/ZN/MB/002/03/21

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

Przedmiot zamówienia obejmuje uszczelnienie, naprawę, zabezpieczenie pokryć dachowych w
zasobach administrowanych przez MZBM w Dąbrowie Górniczej.Z uwagi na specyfikę
zamówienia Zamawiający wymaga natychmiastowego usunięcia powstałej awarii, celem
zabezpieczenia mienia przed zniszczeniem przez czynniki zewnętrzne. Najdłuższy możliwy czas
usunięcia awarii wymagany przez Zamawiającego: 168 godzin.Najkrótszy czas usunięcia awarii:
48 godzin.Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usunięcia awarii w terminie nie
dłuższym niż 24h od momentu otrzymania pisemnego (e-mailowego) zgłoszenia awarii przez
zamawiającego. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót - załącznik nr 2 do SWZ,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załącznik nr 3 do SWZ,
formularz cenowy załącznik nr 1a do SWZPrzedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich
prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania niniejszego zamówienia w
zakresie rzeczowo-ilościowym określonym w przedmiarze robót.Wykonawca zobowiązany jest
do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa.Osoba nadzorująca umowę ze strony
Zamawiającego w przypadku awarii dot. przecieków dachu będzie e-mailowo przesyłała adres
budynku, na którym wystąpił przeciek. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania tylko
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czynności wymienionych w formularzu cenowym (załącznik nr 1a).Zamawiajacy wymaga, aby
wszystkie czynności w pełnym zakresie rzeczowym wyszczególnionym w przedmiarze robót
realizowane były przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie
umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r- Kodeks pracy ( Dz. U.
2019.1040 t. j. z dnia 2019.06.05). Wymaganie nie dotyczy Kierownika Robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

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

4.3.2.) 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

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas usunięcia awarii

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 1

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit a

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit b

Art. 109 ust. 1 pkt 2 lit c

Art. 109 ust. 1 pkt 3
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Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

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.
warunek dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający uzna że warunek został
spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 500 000 zł dla jednej lub wszystkich szkód.warunek dot. zdolności technicznej
lub zawodowej.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że:skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobą, w szczególności odpowiedzialną za
kierowanie robotami budowlanymi tj.:4.1. minimum 1 osobę wyznaczoną do pełnienia funkcji
Kierownika Robót z uprawnieniami do kierowania robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej
(bez ograniczeń) zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U z 2019r,
poz.1186 z późn. zm) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa.

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:
- oświadczenie o braku podstaw wykluczenia- załącznik nr 4 do SWZ,- oświadczenie o spełnieniu
warunków udziału w postępowaniu- załącznik nr 5 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Odnosząc się do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej, dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia /uwzględnić wymóg rozdz. XIX pkt. 3/.Odnosząc się do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, 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, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami /uwzględnić wymóg
rozdz. XIX pkt. 4/ - wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do SWZ.Uwagi:Zamawiający określając
wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im
uprawnienia budowlane wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów Prawa Budowlanego oraz
ustawy z dnia 22 grudnia 2015r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach
członkowskich Unii Europejskiej ( tj. Dz. U. z 2020r poz.220).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.Pełnomocnictwo upoważniające
do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do
reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
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udzielenie zamówienia;Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania
- wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu
wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków
udziału w postępowania - wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu i oświadczenie o spełnieniu warunków
udziałuw postępowaniu składa każdy z Wykonawców.;Oferta oraz oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu muszą być złożone
w oryginale.Kosztorys ofertowy sporządzony ściśle na podstawie przedmiaru robót musi być
złożony w oryginale.Formularz cenowy załącznik nr 1a do 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: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu
wykluczeniu z postępowania - wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi
Załącznik nr 4 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez
Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców.;9.4.
Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowania - wzór oświadczenia
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 5 do SWZ. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o niepoleganiu
wykluczeniu i oświadczenie o spełnieniu warunków udziałuw postępowaniu składa każdy z
Wykonawców.;Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, Zamawiający będzie wymagał przed zawarciem umowy przedłożenia umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zamawiający dopuszcza zmiany umowy wskutek:1.1.zmiany terminu realizacji umowy
opisanego w § 8 niniejszej umowy,1.2.zmian personalnych tj. zmian osób nadzorujących
wykonanie przedmiotu zamówienia. 1.3 zmiany podwykonawców na zasobach, których
Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem
, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany
na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca.2. Zmiana
postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod
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rygorem nieważności takiej zmiany.

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: 2021-04-09 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Ofertę składa się
pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-09 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-10
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