
Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane

Wykonanie remontu ścian zewnętrznych piwnic, schodów zejściowych do piwnicy od strony
dziedzińca oraz stropu pomieszczeń podziemnych zlokalizowanych pod placem parkingowym

DK13 Muz w Szczecinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM KULTURY "13 MUZ"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001232451

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: pl. Żołnierza Polskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Szczecin

1.5.3.) Kod pocztowy: 70-551

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL424 - Miasto Szczecin

1.5.7.) Numer telefonu: 502-46-14-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.olendzka@13muz.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13muz.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:

Wykonanie remontu ścian zewnętrznych piwnic, schodów zejściowych do piwnicy od strony
dziedzińca oraz stropu pomieszczeń podziemnych zlokalizowanych pod placem parkingowym
DK13 Muz w Szczecinie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b7e24200-bd4a-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064057/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 14:10

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://13muz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

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://13muz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

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: https://13muz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

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 SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 13MUZ.P1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
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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

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu ścian
zewnętrznych piwnic, schodów zejściowych do piwnicy od strony dziedzińca oraz stropu
pomieszczeń podziemnych zlokalizowanych pod placem parkingowym na dziedzińcu
wewnętrznym Domu Kultury 13 Muz w Szczecinie.

W szczególności przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na:
-odsłonięciu powierzchni zewnętrznych ścian piwnic 
-wykonaniu izolacji pionowych tych ścian
-wykonaniu izolacji poziomych tych ścian od wnętrza budynku
-zasypanie wykopów i odbudowie nawierzchni
-remont instalacji odprowadzającej wody opadowe
-odsłonięcie stropu pomieszczeń zagłębionych w gruncie pod placem postojowym
-wykonanie izolacji poziomych powierzchni stropu wraz z uszczelnieniami dylatacji i przerw
roboczych
-zasyp wykopu nad stropem z odbudową nawierzchni
-nadanie nawierzchni odpowiednich spadków w kierunku na studzienki odbierające wody
opadowe
-remont studzienek odbierających wody opadowe 
-remont schodów z poziomu terenu dziedzińca piwnicy

Przedmiar robót stanowi załącznik nr 6 do SWZ.

Nazwy własne zawarte w dokumentacji przetargowej są przykładowe. Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów i produktów równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane
materiały/produkty będą odpowiadały pod względem parametrów równoważności
materiałom/produktom wskazanym przez Zamawiającego.
Obiekt, w którym wykonywane będą prace, jest wpisany do rejestru zabytków.

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

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp do wartości 20% wartości przedmiotowego zamówienia w przypadku wystąpienia
okoliczności, o których Zamawiający nie miał wiedzy i nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania
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postępowania.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się
będzie następującymi kryteriami i ich wagami:
1) kryterium – cena (Cof) – waga 60% [60 pkt]

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego
wzoru:

Sposób obliczenia liczby punktów :
Cn / Cx x 100 x Wg = Cof 
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców
Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie 
liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo
Wg – waga kryterium 
Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena 

2) kryterium 2 – długość okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości przedmiotu
świadczenia Wykonawcy w zakresie nawierzchni ulepszonych i chodników (Gn) – 40% [40 pkt]
a) Wykonawca może zaoferować okres gwarancji jakości na przedmiot swojego świadczenie wskazany
w formularzu oferty, w pełnych miesiącach.
b) Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę wyrażona w niepełnych miesiącach spowoduje
przyjęcie do obliczenia liczby punktów w tym kryterium liczby zaoferowanych pełnych miesięcy.
c) Bieg terminu gwarancji jakości rozpocznie się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu
zakończenia robót, a jeżeli podczas odbioru końcowego stwierdzono wady, usterki lub niedoróbki w
pracach - od dnia protokolarnego usunięcia wad, usterek lub niedoróbek stwierdzonych w trakcie
odbioru końcowego.
d) Udzielenie gwarancji jakości krótszej niż wymagane 12 miesięcy lub brak udzielenia gwarancji
jakości będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
e) W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje udzielenie gwarancji jakości na okres dłuższy niż 48
miesięcy, to Zamawiający przyjmie do obliczeń punktacji długość gwarancji wynoszącą 48 miesięcy.
Okresom gwarancji jakości zostaną przyznane punkty według poniższych zasad:
Gx /48 x 100 x 0,4 = Gn
gdzie:
Gx – liczba miesięcy udzielonej gwarancji zaoferowanej w ocenianej ofercie 
liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo
0,4 – waga kryterium gwarancji jakości
n – numer oferty
Gn – liczba punktów, jaką uzyskał Wykonawca za kryterium okres gwarancji jakości
3. Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów
obliczoną wg wzoru:
K = Cof + Gn
gdzie:
K – końcowa liczba punktów
Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena
Gn – liczba punktów uzyskanych w kryterium: długość okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu
gwarancji jakości przedmiotu świadczenia Wykonawcy w zakresie nawierzchni ulepszonych i
chodników
4. Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według
zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w
górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega
zmianie.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej
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oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek
rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

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

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości
przedmiotu zamówienia Wykonawcy

4.3.6.) Waga: 40

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.
Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego:
3.1. warunki dotyczące zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.
3.2. warunki dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie określa tego warunku udziału w postępowaniu.

3.3. warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Wykonawca spełni ten warunek udziału w postępowaniu, jeżeli wykaże, że posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 500.000 zł.

3.4. warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne i/lub zawodowe
zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca:

1. wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną
w branży konstrukcyjno – budowlanej polegającą na przebudowie lub remoncie obiektu
użyteczności publicznej wpisanego do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
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2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami o powierzchni użytkowej min. 1 000 m² i
wartości co najmniej 300 000 zł netto

Ze względu na zastrzeżenie kluczowej części zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza, aby
wykonawca w celu wykazania spełnienia warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowej
w zakresie prac wyżej opisanych wspierał się potencjałem podmiotu trzeciego. 

Wykonawca może na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i
zawodowej w zakresie doświadczenia wykazać pracę wykonaną w ramach konsorcjum, pod
warunkiem, że osobiście realizował zakres tej pracy. 

2. dysponuje lub będzie dysponować minimum 1 osobą na stanowisko kierownika budowy:
Wymagane kwalifikacje:
-uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
-udział przez co najmniej 18 miesięcy w robotach budowlanych prowadzonych przy obiektach
wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami.
Wymagane doświadczenie zawodowe: co najmniej 5-letnie doświadczenie w kierowaniu
robotami budowlanymi w tym pełnienie funkcji kierownika budowy przy przebudowie lub
remoncie lub konserwacji co najmniej dwóch obiektów użyteczności publicznej wpisanych do
rejestru zabytków w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami o powierzchni użytkowej min. 1 000 m², i wartości zrealizowanych robót minimum 300
000,00 zł netto dla każdej z nich.

UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane osoby, które przed
wejściem w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania
przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień
budowlanych należy odczytywać zgodnie z ich treścią o ich nadaniu w oparciu o przepisy
będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo
budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe
zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.

Wszystkie osoby zatrudniane przy realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem
polskim, w przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych
tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we
wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.

W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunków wyrażona będzie w walucie
obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z
daty wszczęcia postępowania. Za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę
umieszczenia ogłoszenia w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na swojej
stronie internetowej. Jeżeli w tym dniu średni kurs NBP nie będzie opublikowany Zamawiający
przyjmie średni kurs z ostatniego dnia przed dniem ogłoszenia.
W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie
zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia.
Doświadczenie zawodowe będzie liczone od daty otrzymania uprawnień.
Ilekroć w swz jest mowa o „Kierowniku budowy” lub „kierowniku robót” należy przez to rozumieć
odpowiednio kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
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5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
zgodnie z SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych,
aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:
1) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu,
Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, zawartych w oświadczeniu, o
którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
wskazanych w pkt 2;
2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy
gwarancyjnej tego ubezpieczenia;
3) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie
wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 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 (wystarczające jest
zamieszczenie informacji o robotach budowlanych wymienionych w pkt 3.4. ppkt 1 niniejszego
rozdziału);
4) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru
stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o
osobach wymienionych w pkt 3.4. ppkt 2 niniejszego rozdziału).

1. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ppkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich
przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości
lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał
dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub
administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzony datą zgodnie z ppkt 2 powyżej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
zgodnie z SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
zgodnie z 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: Tak
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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:
1. Dopuszcza się zmiany w treści niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1
pkt 3-4 oraz art. 455 ust. 2 ustawy PZP.
2. Zmiany umowy są ponadto dopuszczalne w następujących przypadkach:

1) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych
identyfikacyjnych, zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian
danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych;
2) zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje
konieczność zmiany sposobu wykonywania zamówienia przez Wykonawcę, 
3) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na
wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy, o ile nie modyfikują ogólnego
charakteru umowy;
4) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w tym terminów wykonania jej części, na
wniosek Wykonawcy i pod warunkiem, że zmiana ta wynika z okoliczności, których wykonawca
nie mógł przewidzieć na etapie składania oferty i nie jest przez niego zawiniona, o ile nie
modyfikują ogólnego charakteru umowy,
5) wystąpienia siły wyższej,
6) zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę;
7) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-
5 ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana
ta ma wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę; 
8) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą
miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę;
9) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 00:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://13muz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-08 12:00
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8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
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	Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Wykonanie remontu ścian zewnętrznych piwnic, schodów zejściowych do piwnicy od strony dziedzińca oraz stropu pomieszczeń podziemnych zlokalizowanych pod placem parkingowym DK13 Muz w Szczecinie.
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: DOM KULTURY "13 MUZ"
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001232451
	1.5) Adres zamawiającego
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	1.5.7.) Numer telefonu: 502-46-14-00
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: m.olendzka@13muz.eu
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.13muz.eu
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

	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-b7e24200-bd4a-11eb-911f-9ad5f74c2a25
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00064057/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2021-05-25 14:10
	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

	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://13muz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
	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: https://13muz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
	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): zgodnie z SWZ
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z SWZ

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: 13MUZ.P1.2021
	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: Nie
	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: 4 miesiące
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak
	4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp do wartości 20% wartości przedmiotowego zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których Zamawiający nie miał wiedzy i nie mógł przewidzieć na etapie przygotowania postępowania.
	4.3.) Kryteria oceny ofert
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: 2.	Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami: 1)	kryterium – cena (Cof) – waga 60% [60 pkt]  W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego wzoru:  Sposób obliczenia liczby punktów : Cn / Cx x 100 x Wg = Cof  gdzie: Cn – najniższa cena spośród wszystkich zaoferowanych przez Wykonawców Cx – cena zaoferowana w ocenianej ofercie  liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo Wg – waga kryterium  Cof - liczba punktów, jaką uzyskała oferta Wykonawcy w kryterium cena   2)	kryterium 2 – długość okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości przedmiotu świadczenia Wykonawcy w zakresie nawierzchni ulepszonych i chodników (Gn) – 40% [40 pkt] a)	Wykonawca może zaoferować okres gwarancji jakości na przedmiot swojego świadczenie wskazany w formularzu oferty, w pełnych miesiącach. b)	Gwarancja jakości udzielona przez Wykonawcę wyrażona w niepełnych miesiącach spowoduje przyjęcie do obliczenia liczby punktów w tym kryterium liczby zaoferowanych pełnych miesięcy. c)	Bieg terminu gwarancji jakości rozpocznie się od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zakończenia robót, a jeżeli podczas odbioru końcowego stwierdzono wady, usterki lub niedoróbki w pracach - od dnia protokolarnego usunięcia wad, usterek lub niedoróbek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego. d)	Udzielenie gwarancji jakości krótszej niż wymagane 12 miesięcy lub brak udzielenia gwarancji jakości będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy. e)	W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje udzielenie gwarancji jakości na okres dłuższy niż 48 miesięcy, to Zamawiający przyjmie do obliczeń punktacji długość gwarancji wynoszącą 48 miesięcy. Okresom gwarancji jakości zostaną przyznane punkty według poniższych zasad: Gx /48 x 100 x 0,4 = Gn gdzie: Gx – liczba miesięcy udzielonej gwarancji zaoferowanej w ocenianej ofercie  liczba 100 – mnożnik zastosowany w celu uzyskania liczby punktów wyrażonej cyfrowo 0,4 – waga kryterium gwarancji jakości n – numer oferty Gn – liczba punktów, jaką uzyskał Wykonawca za kryterium okres gwarancji jakości 3.	Za ofertę najkorzystniejszą (K) zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg wzoru: K = Cof + Gn gdzie: K – końcowa liczba punktów Cof – liczba punktów uzyskanych w kryterium: cena Gn – liczba punktów uzyskanych w kryterium: długość okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości przedmiotu świadczenia Wykonawcy w zakresie nawierzchni ulepszonych i chodników 4.	Przy obliczaniu punktów Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. 5.	Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
	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
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium:
	4.3.5.) Nazwa kryterium: długość okresu odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości przedmiotu zamówienia Wykonawcy
	4.3.6.) Waga: 40
	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: zgodnie z SWZ
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych: 1)	w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji, zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych w pkt 2; 2)	dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia; 3)	wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, 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 (wystarczające jest zamieszczenie informacji o robotach budowlanych wymienionych w pkt 3.4. ppkt 1 niniejszego rozdziału); 4)	wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ), w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wystarczające jest zamieszczenie informacji o osobach wymienionych w pkt 3.4. ppkt 2 niniejszego rozdziału).  1.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 1 powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy, opatrzony datą zgodnie z ppkt 2 powyżej.
	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: Nie
	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: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-07 00:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://13muz.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-08 12:00
	8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni



